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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N. 033/2018/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 as dificuldades de acesso ao PJe – Processo Judicial 

eletrônico na Comarca de Alta Floresta – MT, fato este comunicado à 

Presidência do TJ/MT por meio do Ofício n. 09/2018 – GAB/DIR na data de 

14 de maio de 2018, o qual gerou o expediente CIA 

0045022-74.2018.8.11.0000;

CONSIDERANDO a existência de link de apenas 05 Megas para acesso 

por aproximadamente 120 máquinas logadas em diversos sistemas 

(SGPWeb, SGPI, malote digital, emails, Apolo, PJE, PEA e outros) durante o 

horário convencional de trabalho no Fórum da Comarca de Alta Floresta 

durante o horário de expediente forense (das 12 às 19 horas), fato este 

que acarreta justificada sobrecarga de acesso e consequente lentidão no 

sistema do PJe;

CONSIDERANDO que a Coordenadoria de TI - Tecnologia de Informação já 

identificou problemas de "performance" ocorridos no Sistema PJe, 

conforme se constata do email encaminhado em 30 de maio de 2018;

CONSIDERANDO a inexistência de prazo para expansão do link de internet 

para Alta Floresta / MT, fato este que possibilitará possível melhoria no 

acesso ao Sistema PJe;

CONSIDERANDO que o acesso ao Sistema PJe é significativamente mais 

célere no período da manhã, em razão do menor acesso de servidores 

usuários à internet;

CONSIDERANDO que a Portaria 382/2014/PRES prevê, em seu artigo 3º, 

que "todos os servidores deverão registrar sua jornada de trabalho por 

meio de ponto eletrônico, e esta deverá observar o quadro de horários 

autorizados constante do Anexo I, de acordo com a carga horária a que o 

servidor se submete";

 CONSIDERANDO que o Anexo I da mencionada Portaria 382/2014/PRES 

prevê na Tabela de Horários Autorizados dentro da Jornada de Trabalho 

do Poder Judiciário os horários matutinos das 7h às 13h15min e das 8h às 

14h15min para o período matutino;

CONSIDERANDO, por fim, o princípio da eficiência e da efetividade da 

prestação jurisidicional, bem como a preservação do regular 

funcionamento das unidades judiciárias do Fórum da Comarca de Alta 

Floresta, a bem do atendimento aos jurisdicionados e advogados;

RESOLVE:

Artigo 1º. AUTORIZAR -em caráter excepcional e temporário, até a 

regularização da operacionalização do Sistema PJe- a realização pelos 

servidores do Fórum da Comarca de Alta Floresta da jornada de trabalho 

das 7h às 13h15min ou das 8h às 14h15min, conforme preconiza a 

Portaria n. 382/2014/PRES, desde que previamente autorizados pelos 

gestores e magistrados das respectivas unidades judiciárias;

Parágrafo único. Referidas autorizações e alterações temporárias de 

jornada ficam condicionadas à manutenção de 50% (cinquenta por cento) 

do número de servidores lotados na Secretaria no período vespertino.

Artigo 2º. Para fins de implantação desta alteração temporária de jornada 

de trabalho, o(a) gestor(a) judiciário(a) da Secretaria de Vara deverá 

encaminhar à Central de Administração relação de servidores que 

adotarão referido horário alternativo, contendo anuência dos respectivos 

gestor e magistrado, bem como do servidor.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, à 8ª Subseção da OAB de Alta 

Floresta, aos Juízes lotados na Comarca de Alta Floresta e aos 

respectivos Gestores Judiciários desta Comarca, afixando-se cópia no 

átrio do fórum.

Alta Floresta/MT, 04 de junho de 2018.

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito - Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação
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AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001016-12.2016.8.11.0007. AUTOR: 

ADMILSON BASSETTO RÉU: AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME 

Vistos. 1) A parte requerida, embora devidamente citada, deixou 

transcorrer o prazo legal sem que tenha tomado nenhuma das 

providências a que alude o artigo 702 do CPC/2015, conforme se verifica 

da certidão de Id. 10139656. 2) Assim, como o título judicial se constituiu 

de pleno direito, razão pela qual, tratando-se de execução por quantia 

certa, INTIME-SE a parte devedora para que, no prazo de quinze (15) dias, 

efetue o pagamento da quantia devida, devendo ser consignado no ato 

intimatório que, em não efetuando o pagamento em tal prazo, o montante 

será acrescido de multa no percentual de dez por cento (10%) e, também, 

de honorários de advogado de dez por cento (10%), se parte credora 

assim o requerer. 3) Se decorrido tal prazo sem que se tenha efetuado o 

pagamento, EXPEÇA-SE, imediatamente e independentemente de novo 

despacho, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 25 de maio de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000929-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOM BRAZ IND. E COMERCIO DE TRONCOS E BALANCAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000929-22.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DOM BRAZ IND. E 

COMERCIO DE TRONCOS E BALANCAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face 

de DOM BRAZ IND. E COMERCIO DE TRONCOS E BALANCAS LTDA – ME, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Em manifestação (id 

13296605), a parte exequente pugnou pela requisição de informações 

junto à Receita Federal via Sistema Infojud, visando às declarações do 

imposto de renda da parte executada. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

exequente não diligenciou a ponto de esgotar todos os meios de encontrar 

bens certos e determinados passíveis de penhora em nome da executada, 

sendo certo que o indeferimento do pleito é à medida que se impõe. Ainda 

o Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do CPC/15, preservar a 

igualdade entre as partes, não podendo, a modo algum, favorecer ou 

prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus de diligenciar em 

buscada garantia de seu crédito pertence a exequente. Nesta senda, nos 

termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos autos que a 

exequente não demonstrou esforços suficientes a ensejar o deferimento 

do pleito. A exequente foi intimada para indicar bens certos e 

determinados da executada passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão do feito, e mesmo, assim, formulou pedido genérico. Importante 

destacar que, a tentativa de penhora online via Sistema Bacejund e 

restrição de veículo automotor via Sistema Renajud, ambos em nome da 

executada foram frustrados, consoante se vê nos extratos acostado aos 

autos. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido, pelas razões acimas, e com 

fundamento no § 1º do artigo 921 do CPC/15, SUSPENDO o processo pelo 

prazo de 01 (um) ano, consignando a parte que, fluindo o prazo “in albis”, 

o processo será arquivado nos termos do § 2º do artigo 921 do CPC/15 e 
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em não havendo manifestação, começará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC/15). Encaminhem-se os autos para o 

arquivo provisório. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 05 de 

junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000006-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE MODESTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000006-93.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EDILAINE MODESTO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão de um automóvel Marca Fiat, Modelo Punto ELX 1.4 8V Flex 4p 

Eta./Gas, Cor Prata, Chassi n° 9BD11812181018971, ano de fabricação 

2007 e modelo 2008, Renavam 000947716343, proposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, em desfavor de EDILAINE MODESTO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados. Alega a parte autora, na inicial, que a 

parte requerida mediante contrato de financiamento, adquiriu o referido 

veículo, contudo, inadimpliu restando à parte autora o ajuizamento desta 

demanda. Entre um ato e outro, depois de deferida liminar, o bem em 

questão fora apreendido e depositado em benefício do requerente, nesta 

toada, sendo a objetividade atingida. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. Ao Id. 12919346 a parte requerente se manifestou, 

pugnando pela juntada de carta precatória, contendo, certidão de citação 

da requerida, certidão de apreensão do veículo e certidão de decurso de 

prazo para contestar ou pagar a dívida. Vieram-me os autos à conclusão. 

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

atentamente os autos, verifico que a ré, não obstante devidamente citada 

in faciem, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

resposta, conforme certidão de Id. 12808357, razão pela qual, DECRETO 

SUA REVELIA que, in casu, se opera em todos os seus efeitos, por se 

tratar o direito em jogo de direito disponível. Diante de tal situação, cumpre 

registrar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso II do artigo 355 do Código de 

Processo Civil de 2015. Pois bem, inexiste qualquer irregularidade no 

julgamento antecipado da lide, uma vez que o requerido não demonstrou 

interesse nos atos processuais, conforme consta certidão de Id. 

12808357. Sendo assim, passo à análise do mérito. Destarte, a requerida, 

mesmo regularmente citada em ação de busca e apreensão, quedou-se 

inerte, implicando a presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial, quais sejam: os de que a requerida levou consigo a motocicleta 

objeto do litígio, utilizando-a indevidamente sem pagar as parcelas do 

financiamento do contrato feito com o autor, situação que viola os direitos 

da parte autora. Com efeito, a busca e apreensão não se restringe tão 

somente à medida cautelar, podendo almejar, também, tutela satisfativa, 

que é o caso dos autos. Ora, a presente demanda é satisfativa, haja vista 

que visa à retomada do veículo haja vista o inadimplemento da parte 

requerida (fato incontroverso, porquanto não contestado pela ré revel). A 

respeito das várias espécies de busca e apreensão, Alexandre Freitas 

Câmara explicita: “A expressão busca e apreensão, no direito brasileiro, é 

equívoca. Há uma série de institutos, de diversos matizes, que recebem 

este nome. Basta dizer que autorizado doutrinador identificou seis 

diferentes espécies de busca e apreensão. Há, em primeiro lugar, uma 

busca e apreensão incidente, destinada a permitir a realização de uma 

medida cautelar. Assim, por exemplo, pode ocorrer, deferido o arresto, ou 

o sequestro, fazer-se necessária a busca e apreensão da coisa sobre a 

qual incidirá a constrição judicial. Segunda espécie é a busca e apreensão 

que tem natureza de meio executivo, previsto no art. 625 do Código de 

Processo Civil, a ser utilizada na execução para entrega de coisa certa 

móvel. Terceiro tipo é a "ação de busca e apreensão" de bens alienados 

fiduciariamente, prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, que tem 

natureza satisfativa. Quarto tipo de busca e apreensão conhecido é a 

medida satisfativa de busca e apreensão de incapazes. Como se verá 

adiante, há busca e apreensão cautelar de incapazes, assim como há 

medida satisfativa com tal designação. Nesta enumeração, está-se dando 

ênfase, por ora à busca e apreensão de índole satisfativa. Quinta espécie, 

também satisfativa, é a busca e apreensão, determinada mesmo ex officio, 

de autos e documentos levados por uma das partes e mantidos em seu 

poder ilegalmente. Por fim, a única busca e apreensão cautelar, de 

pessoas e coisas, objeto central de nosso estudo nesta parte da obra. 

(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, vol. III, p. 151)". Por fim, em que pese à 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em caso de 

revelia, por ser relativa, concluo pela análise dos autos que o pedido do 

requerente merece o total amparo, pois, o conjunto probatório comprova a 

tese explicitada na inicial, bem como, os documentos anexados na exordial 

foram satisfatórios para comprovação do contrato firmado, a ré tem 

ciência inequívoca de que tal ação poderia chegar a este ponto, já que, 

quando citada, foi devidamente informada sobre as consequências desta, 

ainda, sequer se deu ao trabalho de esclarecer os motivos de tal 

inadimplemento através da competente contestação. Ante o exposto, 

confirmo a medida liminar ora concedida ao Id. 5846431, e, com 

fundamento no artigo 66 da Lei nº 4.728/65, no Decreto-Lei n.º 911/69, e 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para o fim de 

consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

veículo descrito na inicial, automóvel Marca Fiat, Modelo Punto ELX 1.4 8V 

Flex 4p Eta./Gas, Cor Prata, Chassi n° 9BD11812181018971, ano de 

fabricação 2007 e modelo 2008, Renavam 000947716343, nas mãos da 

parte autora, cuja apreensão torno definitiva, devendo as parcelas 

quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de 

venda do bem. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno o réu-devedor ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a ré EDILAINE MODESTO DOS 

SANTOS é revel e não possui advogado constituído nos autos, ficam 

DISPENSADAS SUAS INTIMAÇÕES nos autos, na forma do art. 346 do 

CPC/2015, correndo contra ela os prazos independentemente de 

intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. Preclusa a via 

recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, observadas 

as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003068-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES PEREIRA (AUTOR)

FRANCISCO ANDRE DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA GRANDER (RÉU)

RENE KERBER - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003068-44.2017.8.11.0007. AUTOR: 

FRANCISCO ANDRE DO PRADO, DAIANE ALVES PEREIRA RÉU: VERA 

LUCIA GRANDER, RENE KERBER - EPP Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse c/c perdas e danos com pedido liminar proposto 

por Daiane Alves Pereira e Francisco Andre do Padro contra Vera Lucia 

Grander e Rene Kerber - EPP, todos devidamente qualificados. Alega a 

parte requerente que firmou contrato verbal com os requeridos, afirmando 

que a parte requerida entrou em contato com os autores oferecendo-lhes 

a oportunidades de abrirem uma revenda de gás no município de 

Carlinda-MT, num prédio de propriedade da parte demandada, que é o 

objeto do litígio, sob a condição de os requerentes abastecerem apenas a 

cidade em que o imóvel se localizava e comprarem os "botijões" a serem 

revendidos direto pelos requeridos. Aduz que o imóvel lhe foi colocado em 

disposição em maio de 2015, oportunidade na qual foi aberta a empresa D. 

A. Pereira Revenda de Gás - ME. Argumenta, ainda, que realizou diversos 

investimentos como compras de móveis e outros objetos necessários ao 
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gerir uma empresa, totalizando o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Por fim, informa que o contrato verbal foi rompido em janeiro de 

2017, em virtude de que a parte requerida enviava a pequena empresa 

mais material do que o suportado, passando, ainda, a exigir pagamentos a 

vista e que em determinado momento, a parte requerida "invadiu" o imóvel 

dizendo que não havia mais acordo, expulsando-os do local, ficando com 

todos os objetos que ali se encontravam. Por essa razão, requer em sede 

de pedido liminar a reintegração de posse da empresa D. A. Pereira 

Revenda de Gás - ME e de seus pertences tomados pela parte requerida, 

bem como, pugna, no mérito, a condenação da parte requerida em danos 

materiais e morais e também, que a parte autora seja indenizada por lucros 

cessantes. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. Recebida 

a inicial (Id. 10693744), foi designada audiência de justificação. Em 

audiência de justificação foram colhidos depoimentos, assim como, 

postergou-se a análise da liminar, para após apresentação de resposta da 

parte requerida (Id. 11118689). Ao Id. 11565124 foi apresentada resposta 

pelos requeridos. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Antes de mais nada, esclareço que em função da 

postergação do pedido liminar ora pleiteado, esta decisão analisará 

apenas o mérito do pedido de reintegração de posse, ressalvando que, a 

contestação apresentada arguiu que a parte autora não faz jus aos 

benefícios da Justiça Gratuita, e a parte deverá ser intimada para se 

manifestar, nos termos do art. 100 do CPC/15. Pois bem. Nos termos do 

artigo 558, do CPC/2015, ajuizada a demanda em menos de ano e dia da 

suposta turbação/esbulho, ou seja, ação possessória de força nova, esta 

deverá seguir o procedimento especial de manutenção, ou, reintegração 

de posse: "Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de 

reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a 

ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado 

na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, 

será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter 

possessório". Analisando detidamente os autos, denota-se que a parte 

autora embora não seja proprietária do imóvel, possui legitimidade para 

demandar, uma vez que a parte autora mantinha a posse da área. 

Ademais, há alegação de esbulho a posse da parte, que, em tese, ocorreu 

em 16/01/2017 (Boletim de Ocorrências de Id. 10649088), sendo que, a 

ação foi ajuizada em 09/11/2017. Assim, a presente demanda foi proposta 

em menos de ano e dia do alegado esbulho. A par disso, para o 

deferimento liminar em ação possessória, necessária se faz a 

comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, cujo ônus recai 

sobre a parte requerente: "Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração". No 

caso em tela, a parte requerente ampara sua pretensão na existência de 

comodato verbal, que é reconhecido pela parte requerida, conforme 

depoimento do Sr. Mailon, preposto da parte requerida. Porém, o Sr. Mailon 

aduz que haviam dívidas da parte autora, e que, por tal motivo, as partes 

entraram em acordo e tomou para si a posse do imóvel, bem como, de 

outros bens, a fim de garantir o crédito da parte requerida. Assim, alega a 

parte autora que deveria lhe ser reintegrada a posse, tendo em vista que 

sua posse foi esbulhada. Ocorre que, embora não tenha havido 

notificação extrajudicial, a reintegração pleiteada em sede liminar resta 

obstada em função da fragilidade da prova da existência ou não da 

notificação, ainda de verbal, por acordo das partes, assim, não há em 

sede de análise sumária elementos suficientes para aferir o ponto central 

que é a existência de notificação, essencial no comodato. Ademais, o 

comodato é um tipo de empréstimo gratuito, que pode ser restituído, seja 

em data pré-determinada ou não, tendo em vista que pode ser contrato por 

tempo determinado ou indeterminado. Deste modo, mesmo que seja verbal, 

por tempo indeterminado, bastaria, apenas, ao proprietário (comodante) 

notificar extrajudicialmente o comodatário para que este saia do imóvel. 

Entretanto, no caso dos autos não há comprovação hábil de que referida 

notificação tenha sido ou não realizada, pois, conforme depoimento do 

requerido, tal ato foi feito de modo verbal, em uma conversa direta com o 

autor, enquanto que o requerente afirma que foi subitamente removido da 

posse. Porquanto, em que pese a argumentação de esbulho, é cristalino 

que a propriedade pertence à parte requerida e que, se reintegrada a 

posse aos autores, a parte contrária poderia simplesmente notificar a 

parte autora, concedendo a este tempo razoável para sair da propriedade. 

Noutro giro, utilizando–se a inteligência do art. 300, do CPC/15, a tutela 

será deferida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Veja, não se nega que por um período a parte requerente manteve a 

posse, contudo, o que se verifica, em cognição sumária, é que ela não 

possui fundamentos suficientes para ser restabelecido na posse. e, ainda 

que fosse reintegrado na posse, não teria a utilidade a que buscada, que 

ao fim é de ser ressarcido, pois no comodato não é forma de aquisição de 

propriedade, assim, basta o proprietário notificar o comodatário para que 

devolva o imóvel emprestado. Neste sentido, vejamos as disposições dos 

artigos 1.196 e 1.210, § 2º, do Código Civil: "Art. 1.196. Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade. 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. (...) 

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de 

propriedade, ou de outro direito sobre a coisa". Sobre o tema, vejamos 

entendimentos jurisprudências: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA 

EM INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA POSSE. 1.Conforme dispõe o art. 927, incisos I, II, III e 

IV, do Código de Processo Civil, cabe a parte demonstrar a sua posse, a 

prática do esbulho, a data do ato atentatório à sua posse, e a continuação 

da posse, de modo a ter deferida a proteção possessória. 2.Tratando-se 

de questão fática, deve ser assegurada proteção possessória à parte que 

melhor demonstrar o exercício do poder de fato sobre o bem imóvel objeto 

da demanda. 3.Não ficando comprovado o esbulho e patente a ausência 

de comprovação dos fatos alegados na inicial da ação de reintegração de 

posse, não há como ser reconhecido o direito à proteção possessória. 

4.Recurso de apelação conhecido e não provido." (Acórdão n.639095, 

20100110242870APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE 

MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2012, 

Publicado no DJE: 04/12/2012. Pág.: 109)". Sendo assim, entendo que não 

foram preenchidos os requisitos necessários para deferimento do 

mandado liminar de reintegração de posse. Deixo consignado, contudo, 

que esta decisão denegatória tem caráter cognitivo precário, não 

produzindo qualquer efeito na decisão final. Ante o exposto: 1) Não tendo 

a parte autora comprovado estarem preenchidos os requisitos do artigo 

561, do CPC/2015, INDEFIRO a liminar pleiteada. 2) No mais, tendo em vista 

que a parte demandada já apresentou contestação (Id. 11565124), 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3) Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. 4) Por fim, após tudo cumprido, façam-me 

os autos CONCLUSOS para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de maio de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001140-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001140-24.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MARIA ADRIANA DE MIRANDA EXECUTADO: RICARDO 

MONTEIRO DA COSTA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) CITE-SE a parte 

executada pessoalmente, para efetuar o pagamento da pensão alimentícia 

em atraso, bem como as que se vencerem no curso da execução, no 

prazo legal de três (03) dias, comprovar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

(artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 3) 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. 4) CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 05 de junho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI ANDREACCI CARDOSO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO)

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MAGNO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001391-76.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ANDREI ANDREACCI CARDOSO RÉU: JEFERSON MAGNO DE OLIVEIRA 

Vistos. Diante da manifestação de Id. 11112551, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 23 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002854-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO)

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALVINO MORETTI (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - PR16495 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002854-53.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE INVENTARIADO: 

MALVINO MORETTI Vistos. INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 25 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002069-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002069-91.2017.8.11.0007. 

EMBARGANTE: IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME, ELIEL 

MESSIAS DE OLIVEIRA, EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 25 

de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002892-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O (ADVOGADO)

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALVINO MORETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXIMILLIAN EDER VIANA DE OLIVEIRA OAB - PR56495 (ADVOGADO)

ROQUE BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - PR16495 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002892-65.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: ELZA ANTONIA DA SILVA DIFFANTE REQUERIDO: 

MALVINO MORETTI Vistos. Diante da manifestação de Id. 12044442, 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o 

que entender de direito, sob pena de revogação da medida liminar. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 25 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001159-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE CINTRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001159-30.2018.8.11.0007. AUTOR: 

MATHEUS FELIPE ALONSO RÉU: SILVIO JOSE CINTRA Vistos. 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, eis que devidamente emendada. 2) 

Trata-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM (em razão da 

cumulação de pedidos – art. 327, § 2º, do CPC/2015), no entanto, DEIXO 

de designar audiência de conciliação/mediação, uma vez que, nos termos 

do art. 319, inciso VII, do CPC/2015, a parte autora manifestou seu 

desinteresse (item “1” da emenda a inicial). 3) Por outro lado, cumpre 

ressaltar que, em tais casos de cumulação, poderão ser empregadas 

técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos 

especiais, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o 

procedimento comum (artigo 327, § 2º, do CPC/2015). De tal forma, com o 

conjunto probatório satisfatório para a análise da liminar, passo a sua 

apreciação. Alega a parte autora que firmou contrato particular de 

comodato por prazo indeterminado, ressalvando que, se os haveria o 

término do contrato com prévia comunicação, bem como, constou que com 

a notificação para desocupação o comodatário teria o prazo de 30 (trinta) 

dias para se retirar do imóvel (Id. 12798091). Neste sentido, nos termos do 

artigo 558, do CPC/2015, ajuizada a demanda em menos de ano e dia da 

suposta turbação/esbulho, ou seja, ação possessória de força nova, esta 

deverá seguir o procedimento especial de manutenção, ou, reintegração 

de posse: "Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de 

reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a 

ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado 

na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, 

será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter 

possessório". Analisando detidamente os autos, denota-se que a parte 

autora possui razão em seu pleito, haja vista que notificou a requerida 

(Ids. 12798090 e 12798093), e que embora ciente dos termos do contrato, 

não desocupou o imóvel em questão. Oportunamente, em relação a 

notificação, friso que, o termo foi redigido no Cartório de Títulos e 

Documentos de Lucas do Rio Verde-MT, constando na certidão de Id. 

12798091 - Pág. 4, que o requerido foi notificado, por meio de seu 

procurador, sendo, portanto, suficiente para configurar o esbulho 

praticado pelo demandado, haja vista que após a notificação não deixou o 

local. Esclareço que o documento acima mencionado é dotado de fé 

pública, presumindo-se verdadeiros os fatos expendidos, consoante 

entendimento jurisprudência a seguir: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

CARTÓRIO DE TÍTULO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DO AVISO DE 

RECEBIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – A.R. - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL, ANTE A CERTIDÃO DO TABELIÃO – FÉ-PÚBLICA – ART. 

161, DA LEI Nº 6.015/73 – MORA COMPROVADA – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO DECRETO-LEI N. 911/69 – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. A certificação do oficial do Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos no sentido de que a notificação extrajudicial foi 

entregue no endereço do financiado é dotada de fé pública (artigo 161 da 

Lei de Registros Públicos n. 6015/73), sendo, para tanto, documento hábil 

à comprovação da constituição em mora. (Ap 104698/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 
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PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)" grifei. 

"AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – CAUTELAR 

INOMINADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

DO DEVEDOR POR MEIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - 

RECUSA DA PARTE EM APOR CIÊNCIA - DECLARAÇÃO DO OFICIAL DO 

CARTÓRIO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Muito embora o agravante sustente a irregularidade na 

notificação extrajudicial, sob a alegação de que foi enviada ao endereço 

do agravante constante do contrato, no tempo em que a agravada tinha 

ciência de que o recorrente estava residindo no endereço do imóvel 

financiado, não se pode olvidar que a notificação extrajudicial efetuada 

pessoalmente por cartorário, cuja certidão acerca de sua realização goza 

de fé pública, basta para a comprovação da mora do devedor. 2. A Lei n. 

9.514/97 exige que a formalidade de notificação (e diversos atos 

decorrentes) ocorra por oficial do Registro de Imóveis, justamente porque 

os agentes de serventias extrajudiciais são dotados de fé pública e velam 

pela autenticidade e segurança dos atos e negócios jurídicos, 

conferindo-lhes publicidade e eficácia, não havendo, pois, que serem 

questionadas as notificações exaradas na hipótese, com respaldo da 

segurança e certeza do serviço registral (Precedente: STJ - REsp 

1172025/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/10/2014, DJe 29/10/2014). 3. Decisão monocrática mantida. 

(Ag 10381/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016) 

(TJ-MT - AGV: 00103813120168110000 10381/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2016, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016)". 

"PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

RECUSA DA ASSINATURA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DO OFICIAL DE 

CARTÓRIO. FÉ-PÚBLICA. PRELIMINAR RECHAÇADA. Havendo recusa em 

assinar documento de notificação extrajudicial, a palavra do agente 

público, dotado de fé-pública, reveste-se com a maior credibilidade 

possível, somente podendo ser infirmada diante de prova contundente. 

(...) Ao proprietário é assegurado o direito de usar, gozar e dispor de seus 

bens, e ainda de reavê-los do poder de quem injustamente os possua. 

Assim, demonstrado pelo autor a titularidade de seu domínio sobre a coisa 

reivindicada a qual, adequadamente identificada, esteja injustamente em 

poder do réu, a procedência da ação reivindicatória é medida que se 

impõe (AC n. 2003.022785-7, rel. Des. Carlos Prudêncio, DJ de 

25-9-2007). (TJSC, Apelação Cível n. 2003.025053-0, de Içara, rel. Des. 

Carlos Prudêncio, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 26-02-2008)" grifei. 

Ademais, a data do esbulho a posse começa a contar ao fim do prazo da 

notificação extrajudicial, que findou em 25/01/2018, sendo que o 

ajuizamento desta demanda se deu em 20/04/2018. Assim, a presente 

demanda foi proposta em menos de ano e dia do alegado esbulho. A par 

disso, para o deferimento liminar em ação possessória, necessária se faz 

a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, cujo ônus recai 

sobre a parte requerente: "Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração". No 

caso em tela, a parte requerente ampara sua pretensão na existência de 

contrato de comodato (Ids. 12798090 e 12798093), bem como, na 

notificação extrajudicial (Id. 12798091), neste sentido, a jurisprudência se 

insurgiu da seguinte forma: "RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

CONTRATO DE COMODATO – MORTE DO COMODANTE - TRANSMISSÃO 

DE POSSE AOS HERDEIROS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.206 E 1.784 

DO CÓDIGO CIVIL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL NÃO 

DESOCUPADO - ESBULHO PRATICADO A MENOS DE ANO E DIA - 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 

(...) 2. Recusando-se o comodatário a restituir o bem, a par de informado 

acerca da intenção de retomada, a posse, que em princípio era justa, 

convola-se automaticamente em injusta, dando azo às medidas legais 3. 

Presentes os pressupostos do art. 927 do CPC/73, possível o deferimento 

da medida liminar de reintegração de posse do imóvel, haja vista que 

caracteriza esbulho a permanência dos comodatários no imóvel, quando 

expirado o prazo para sua restituição fixado na notificação, deixando a 

posse, a partir de então, de ser justa. (...) (ED 132409/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)". 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR - CORREÇÃO ERRO 

MATERIAL – JULGAMENTO ANTERIOR – AUSENTE PRECLUSÃO – 

POSSIBILIDADE - MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

CONTRATO DE COMODATO – MORTE DO COMODANTE - TRANSMISSÃO 

DE POSSE AOS HERDEIROS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.206 E 1.784 

DO CÓDIGO CIVIL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL NÃO 

DESOCUPADO - ESBULHO PRATICADO A MENOS DE ANO E DIA - 

REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/73 PRESENTES – MEDIDA LIMINAR 

CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 494, I, do CPC 

permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas 

correções de erros materiais da decisão, imprescindível no caso para 

viabilizar julgamento do RAI 151988/2015. 2. A posse transmite-se aos 

herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Aberta 

a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários. Inteligência dos artigo 1.206 e 1.784 do Código Civil. 3. 

Presentes os pressupostos do art. 927 do CPC/73, possível o deferimento 

da medida liminar de reintegração de posse do imóvel, haja vista que 

caracteriza esbulho a permanência dos comodatários no imóvel, quando 

expirado o prazo para sua restituição fixado na notificação, deixando a 

posse, a partir de então, de ser justa. (AI 151988/2015, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017)". Veja-se, restou 

comprovado nos autos que a requerida mesmo notificada para deixar o 

imóvel não o fez, restando cristalino o direito em ser reintegrada a posse, 

sem necessidade de caução. Sendo assim, entendo que foram 

preenchidos os requisitos necessários para deferimento do mandado 

liminar de reintegração de posse, uma vez que se deu a comprovação do 

fim do contrato de comodato, e da recusa da parte requerida de 

desocupar o local. Deixo consignado, contudo, que esta decisão por seu 

caráter liminar, diante de novas provas, poderá ser revertida, além de não 

produzir qualquer efeito na decisão final. Ante o exposto: 4) Tendo a parte 

autora comprovado estarem preenchidos os requisitos do artigo 561, do 

CPC/2015, DEFIRO a liminar pleiteada. 5) EXPEÇA-SE MANDADO DE 

DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA, determinando que a parte requerida 

desocupe o imóvel descrito na inicial, voluntariamente no prazo de quinze 

(15) dias, sob pena de reintegração por força. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela inexistência e 

concordância, respectivamente. 6) Decorrido o prazo sem cumprimento 

voluntário, por parte da ré, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR de posse. 7) Fica 

desde já AUTORIZADO o reforço policial, devendo o Oficial de Justiça 

certifica-se de tudo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 30 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001179-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA TRESSO TERRIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001179-21.2018.8.11.0007. AUTOR: 

MATHEUS FELIPE ALONSO RÉU: ISABELA TRESSO TERRIN Vistos. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que devidamente 

emendada. 2) Trata-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM 

(em razão da cumulação de pedidos – art. 327, § 2º, do CPC/2015), no 

entanto, DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação, uma vez 

que, nos termos do art. 319, inciso VII, do CPC/2015, a parte autora 

manifestou seu desinteresse (item “1” da emenda a inicial). 3) Por outro 

lado, cumpre ressaltar que, em tais casos de cumulação, poderão ser 

empregadas técnicas processuais diferenciadas previstas nos 

procedimentos especiais, que não forem incompatíveis com as 

disposições sobre o procedimento comum (artigo 327, § 2º, do CPC/2015). 

De tal forma, com o conjunto probatório satisfatório para a análise da 

liminar, passo a sua apreciação. Alega a parte autora que firmou contrato 

particular de comodato por prazo indeterminado, ressalvando que, se os 

haveria o término do contrato com prévia comunicação, bem como, 

constou que com a notificação para desocupação o comodatário teria o 
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prazo de 30 (trinta) dias para se retirar do imóvel (Id. 12824965). Neste 

sentido, nos termos do artigo 558, do CPC/2015, ajuizada a demanda em 

menos de ano e dia da suposta turbação/esbulho, ou seja, ação 

possessória de força nova, esta deverá seguir o procedimento especial 

de manutenção, ou, reintegração de posse: "Art. 558. Regem o 

procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da 

Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da 

turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. 

Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não 

perdendo, contudo, o caráter possessório". Analisando detidamente os 

autos, denota-se que a parte autora possui razão em seu pleito, haja vista 

que notificou a requerida (Ids. 12824790 e 12825026), e que embora 

ciente dos termos do contrato, não desocupou o imóvel em questão. 

Oportunamente, em relação a notificação não ter sido entregue 

pessoalmente a comodatária, friso que, o termo foi redigido no cartório de 

2º Registro de Títulos e Documentos de Londrina-PR, constando nas 

certidões negativas de notificação (Id. 12825026), que, a parte não foi 

notificada por não ser encontrada, contudo, conforme consta na referida 

certidão, quando entraram em contato telefônico com esta, a mesma disse 

que estaria em determinado local para receber a notificação, porém, ao 

chegar lá, ela já não estava mais. Ainda, a ata notarial juntada ao Id. 

12825035 (2º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu-PR), descreve que a 

parte requerida assinou os "distratos" (sic) e que mandaria o mesmo por 

intermédio de seu genitor ou de um senhor denominado Silvinho, assim, 

verifica-se que a parte teve ciência da notificação. Esclareço que os 

documentos acima mencionados são dotados de fé pública, 

presumindo-se verdadeiros os fatos expendidos, consoante entendimento 

jurisprudência a seguir: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTÓRIO 

DE TÍTULO E DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DO AVISO DE RECEBIMENTO – 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO – A.R. - DOCUMENTO DISPENSÁVEL, ANTE A 

CERTIDÃO DO TABELIÃO – FÉ-PÚBLICA – ART. 161, DA LEI Nº 6.015/73 – 

MORA COMPROVADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 

DECRETO-LEI N. 911/69 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A 

certificação do oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos no 

sentido de que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do 

financiado é dotada de fé pública (artigo 161 da Lei de Registros Públicos 

n. 6015/73), sendo, para tanto, documento hábil à comprovação da 

constituição em mora. (Ap 104698/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 30/10/2017)" grifei. "AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – CAUTELAR INOMINADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR POR MEIO DO CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS - RECUSA DA PARTE EM APOR CIÊNCIA - 

DECLARAÇÃO DO OFICIAL DO CARTÓRIO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o agravante 

sustente a irregularidade na notificação extrajudicial, sob a alegação de 

que foi enviada ao endereço do agravante constante do contrato, no 

tempo em que a agravada tinha ciência de que o recorrente estava 

residindo no endereço do imóvel financiado, não se pode olvidar que a 

notificação extrajudicial efetuada pessoalmente por cartorário, cuja 

certidão acerca de sua realização goza de fé pública, basta para a 

comprovação da mora do devedor. 2. A Lei n. 9.514/97 exige que a 

formalidade de notificação (e diversos atos decorrentes) ocorra por oficial 

do Registro de Imóveis, justamente porque os agentes de serventias 

extrajudiciais são dotados de fé pública e velam pela autenticidade e 

segurança dos atos e negócios jurídicos, conferindo-lhes publicidade e 

eficácia, não havendo, pois, que serem questionadas as notificações 

exaradas na hipótese, com respaldo da segurança e certeza do serviço 

registral (Precedente: STJ - REsp 1172025/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 29/10/2014). 3. 

Decisão monocrática mantida. (Ag 10381/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, 

Publicado no DJE 09/03/2016) (TJ-MT - AGV: 00103813120168110000 

10381/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 02/03/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/03/2016)". "PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RECUSA DA ASSINATURA. COMPROVAÇÃO POR MEIO 

DO OFICIAL DE CARTÓRIO. FÉ-PÚBLICA. PRELIMINAR RECHAÇADA. 

Havendo recusa em assinar documento de notificação extrajudicial, a 

palavra do agente público, dotado de fé-pública, reveste-se com a maior 

credibilidade possível, somente podendo ser infirmada diante de prova 

contundente. (...) Ao proprietário é assegurado o direito de usar, gozar e 

dispor de seus bens, e ainda de reavê-los do poder de quem injustamente 

os possua. Assim, demonstrado pelo autor a titularidade de seu domínio 

sobre a coisa reivindicada a qual, adequadamente identificada, esteja 

injustamente em poder do réu, a procedência da ação reivindicatória é 

medida que se impõe (AC n. 2003.022785-7, rel. Des. Carlos Prudêncio, DJ 

de 25-9-2007). (TJSC, Apelação Cível n. 2003.025053-0, de Içara, rel. Des. 

Carlos Prudêncio, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 26-02-2008)" grifei. 

Ademais, a data do esbulho a posse começa a contar ao fim do prazo da 

notificação extrajudicial, que findou em 25/01/2018, sendo que o 

ajuizamento desta demanda se deu em 20/04/2018. Assim, a presente 

demanda foi proposta em menos de ano e dia do alegado esbulho. A par 

disso, para o deferimento liminar em ação possessória, necessária se faz 

a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, cujo ônus recai 

sobre a parte requerente: "Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração". No 

caso em tela, a parte requerente ampara sua pretensão na existência de 

contrato de comodato (Ids. 12824790 e 12824965), bem como, na 

notificação extrajudicial (Id. ), neste sentido, a jurisprudência se insurgiu 

da seguinte forma: "RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

CONTRATO DE COMODATO – MORTE DO COMODANTE - TRANSMISSÃO 

DE POSSE AOS HERDEIROS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.206 E 1.784 

DO CÓDIGO CIVIL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL NÃO 

DESOCUPADO - ESBULHO PRATICADO A MENOS DE ANO E DIA - 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 

(...) 2. Recusando-se o comodatário a restituir o bem, a par de informado 

acerca da intenção de retomada, a posse, que em princípio era justa, 

convola-se automaticamente em injusta, dando azo às medidas legais 3. 

Presentes os pressupostos do art. 927 do CPC/73, possível o deferimento 

da medida liminar de reintegração de posse do imóvel, haja vista que 

caracteriza esbulho a permanência dos comodatários no imóvel, quando 

expirado o prazo para sua restituição fixado na notificação, deixando a 

posse, a partir de então, de ser justa. (...) (ED 132409/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)". 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR - CORREÇÃO ERRO 

MATERIAL – JULGAMENTO ANTERIOR – AUSENTE PRECLUSÃO – 

POSSIBILIDADE - MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

CONTRATO DE COMODATO – MORTE DO COMODANTE - TRANSMISSÃO 

DE POSSE AOS HERDEIROS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.206 E 1.784 

DO CÓDIGO CIVIL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL NÃO 

DESOCUPADO - ESBULHO PRATICADO A MENOS DE ANO E DIA - 

REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/73 PRESENTES – MEDIDA LIMINAR 

CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 494, I, do CPC 

permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas 

correções de erros materiais da decisão, imprescindível no caso para 

viabilizar julgamento do RAI 151988/2015. 2. A posse transmite-se aos 

herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Aberta 

a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários. Inteligência dos artigo 1.206 e 1.784 do Código Civil. 3. 

Presentes os pressupostos do art. 927 do CPC/73, possível o deferimento 

da medida liminar de reintegração de posse do imóvel, haja vista que 

caracteriza esbulho a permanência dos comodatários no imóvel, quando 

expirado o prazo para sua restituição fixado na notificação, deixando a 

posse, a partir de então, de ser justa. (AI 151988/2015, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017)". Veja-se, restou 

comprovado nos autos que a requerida mesmo notificada para deixar o 

imóvel não o fez, restando cristalino o direito em ser reintegrada a posse, 

sem necessidade de caução. Sendo assim, entendo que foram 

preenchidos os requisitos necessários para deferimento do mandado 

liminar de reintegração de posse, uma vez que se deu a comprovação do 

fim do contrato de comodato, e da recusa da parte requerida de 

desocupar o local. Deixo consignado, contudo, que esta decisão por seu 

caráter liminar, diante de novas provas, poderá ser revertida, além de não 

produzir qualquer efeito na decisão final. Ante o exposto: 4) Tendo a parte 

autora comprovado estarem preenchidos os requisitos do artigo 561, do 
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CPC/2015, DEFIRO a liminar pleiteada. 5) EXPEÇA-SE MANDADO DE 

DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA, determinando que a parte requerida 

desocupe o imóvel descrito na inicial, voluntariamente no prazo de quinze 

(15) dias, sob pena de reintegração por força. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela inexistência e 

concordância, respectivamente. 6) Decorrido o prazo sem cumprimento 

voluntário, por parte da ré, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR de posse. 7) Fica 

desde já AUTORIZADO o reforço policial, devendo o Oficial de Justiça 

certifica-se de tudo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 30 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115677 Nr: 3974-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Benedita Baldasse

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto 

à impugnação apresentada.

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

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117171 Nr: 5281-45.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Oliveira Dorta

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto 

à impugnação apresentada.

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

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125538 Nr: 2684-69.2015.811.0007

 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: Leandro Pereira 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: Fabio João da Silva Solto - 

OAB:OAB/RJ114.089, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113815, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição a Dra. 

Fernanda Sutilo Martins - CRM 8137 MT, como perita judicial, a qual deverá 

exercer o encargo independentemente de compromisso, nos termos do 

artigo 466 do CPC/15, devendo a perícia ser marcada em um dos horários 

e datas disponibilizados pela profissional, devendo à Secretaria da 1ª 

Vara proceda à INTIMAÇÃO dos interessados com tempo suficiente.

Por fim, mantenho inalteradas as demais determinações contidas nos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66334 Nr: 5883-12.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Paukoski da Silva

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, não havendo matéria preliminar 

suscitada pelas partes ou apelação adesiva, nos termos do artigo 1.010, § 

3º, do CPC/15, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para apreciação do recurso interposto, com as homenagens deste 

Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111664 Nr: 160-36.2014.811.0007

 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: LEONICE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Previdência do Servidor Municipal 

de Alta Ffloresta - IPREAF

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

1) Considerando o teor da certidão retro, REVOGO a nomeação anterior e 

NOMEIO perito, em substituição, a médica Dra. FERNANDA MARCHESE 

NISHIOKA, para efetuar perícia médica na parte autora, 

independentemente de compromisso, conforme disposição do art. 466, do 

CPC/2015.

Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo.

Diante da imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a 

execução do nobre encargo que lhes é atribuído, fato público e notório 

nesta Comarca, que pode ser constatado em diversos outros feitos de 

natureza previdenciária, FIXOS honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC).

Mantenho inalteradas as determinações anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66272 Nr: 5828-61.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Conceição da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Isabel Conceição da 

Costa contra o Instituto Nacional de Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados.
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À fl. 117 a parte executada informou nos autos o pagamento da 

condenação que lhe foi imposta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

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

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

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

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE o competente alvará para liberação dos valores vinculados a 

estes autos na conta do TJMT, em favor da parte exequente, em conta a 

ser indicada no prazo de 15 (quinze) dias.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100741 Nr: 2223-05.2012.811.0007

 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: Francisco Ovedo

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FRANCISCO OVEDO 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos já 

qualificados.

Intimada para impugnar, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela credora (fls. 115/115v).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

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

elaborado pela parte exequente (fls. 115/115v), HOMOLOGO por 

sentença, os cálculos apresentados às fls. 107, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e sem condenação em honorários sucumbências, uma vez 

que a parte executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado 

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

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

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

CPC/2015).

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

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio), bem 

como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho 

da Justiça Federal.

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

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

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

e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 90807 Nr: 5092-09.2010.811.0007

 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: Comercial Schenatto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Adelia Automotivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, acerca 

da audiência designada no Juízo deprecado, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66975 Nr: 78-44.2010.811.0007

 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 Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Nunes da Silva

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

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

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

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

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

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

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

com prazo de vinte (20) dias.

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

CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107529 Nr: 2907-90.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reis Dias e Silva Ltda. - ME, Cicero Reis Dias, 

Butamberg Rocha Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes de deliberar acerca da conversão do procedimento em execução 

de título executivo judicial, considerando que o polo passivo foi citado por 

edital, nomeio a Defensoria Pública como curadora especial, que deve ser 

intimada para apresentação do que entender pertinente.

Decorrido o aludido lapso temporal, intime-se o polo ativo para 

manifestação em 15 dias e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66665 Nr: 6195-85.2009.811.0007

 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Raphael Neves 

Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do teor das certidões de fls. 144, 146, 151 e 153, intime-se o polo 

ativo para impulsionar o procediemnto, viabilizando a citação da parte 

demandada, sob pena de extinção por ausência superveniente do 

interesse de agir.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva
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 Cod. Proc.: 38216 Nr: 3728-75.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda, Rogerio 

Nunes Guimarães, Osmar da Silva Monteiro Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A, Codopel Comercial 

Dobri de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Nelson Araujo 

Filho - OAB:OAB/MT 8505-A, Osmar da Silva Monteiro Junior - 

OAB:7670/MT, Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Acácia Rodrigues de 

Morais - OAB:MT/8910, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Vistos,

Em homenagem ao dever de consulta e ao princípio da vedação de 

decisão surpresa, determino a intimação do executado para manifestação 

em até 10 dias acerca das petições e documentos às fls. 297/302 e 

304/305.

Decorrido o aludido lapso temporal, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 38797 Nr: 4180-85.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Nunes Guimarães, Osmar da Silva Monteiro 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Araujo Filho - 

OAB:OAB/MT 8505-A, Osmar da Silva Monteiro Junior - 

OAB:7670/MT, Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT

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

OAB:5476/MT

 Vistos,

Em homenagem ao dever de consulta e ao princípio da vedação de 

decisão surpresa, determino a intimação do executado para manifestação 

em até 10 dias acerca das petições e documentos às fls. 203/208 e 

210/211.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137615 Nr: 1710-95.2016.811.0007

 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: Agrotécnica Comércio de produtos Agropecuários 

LTDA-ME, Lucas Vasconcelos Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT, Patrícia Ferreira Papoti - OAB:20469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-a MT, EVANDRO CESAR ALEANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos,

Considerando que na contestação foi arguida matéria preliminar, chamo o 

feito à ordem e determino a intimação do polo ativo para manifestação em 

até 15 dias, quando deverá também especificar as provas que pretende 

produzir.

Decorrido o aludido lapso temporal, considerando que o demandado já 

indicou a atividade probatória que entende pertinente, voltem conclusos 

para atividade saneadora ou julgamento do mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 90806 Nr: 5091-24.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Celia Gere Mazurek

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença em que o polo passivo concordou 

com a conta apresentada.

Diante disso, homologo os cálculos ofertados pelo polo ativo e determino a 

expedição do necessário para a requisição do pagamento.

 Com o valor vinculado a este feito, intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para indicação dos dados bancários para transferência e 

conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 138639 Nr: 2246-09.2016.811.0007

 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: Vanessa Rafaelly Barbosa da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR 

- OAB:22246/A

 Posto isso, com base no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

inexistência de relação contratual entre os envolvidos, DETERMINAR a 

retirada do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes e 

CONDENAR a instituição requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais “in re ipsa”, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o 

qual incidirá correção monetária pelo inpc a partir da presente data e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da condenação.Intime-se o polo passivo na pessoa do 

causídico indicado à fl. 47.Havendo trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em 15 dias, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 131779 Nr: 6104-82.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Posto isso, com base no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA de relação contratual entre os envolvidos, mantendo a tutela 

antecipada anteriormente deferida, e CONDENAR a companhia telefônica 

ao pagamento de indenização por danos morais “in re ipsa”, no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo 

inpc a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a citação.CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, §2° 

do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.Havendo 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se e 

arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 54452 Nr: 6452-81.2007.811.0007

 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: Alexandre Szancolvski, KSdS, Nelson Lino de Souza, 

RS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 
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Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos,

Diante do que alegado pelo Ministério Público às fls. 179/181-v, determino 

a intimação dos envolvidos para, em 10 dias, especificarem eventual 

complementação de provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 61354 Nr: 962-10.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Marino da Silva

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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

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

OAB:9315-B/MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento executivo em que o polo ativo requereu a 

designação de data para a venda do veículo penhorado.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Considerando que a avaliação foi realizada em junho de 2014, para análise 

do pedido de alienação, pois o polo passivo não apresentou outro bem 

para substituição, decido:

1 - Nomeio a parte exequente como depositário do bem sob constrição, 

devendo ser procedida a apreensão do veículo e sua entrega para o polo 

ativo.

 2 - Na sequência, determino nova avaliação do veículo e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 118816 Nr: 6575-35.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Morello - 

OAB:112569/SP, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

 Intime-se a parte embargante para, querendo, apresentar manifestação 

acerca da impugnação ofertada pela fazenda pública municipal, em até 15 

dias.

Decorrido o aludido lapso temporal, intimem-se os envolvidos para 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir em até 10 dias. 

Consigno que o silencio ensejará o julgamento imediato.

Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105206 Nr: 416-13.2013.811.0007

 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: VGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Moacy Araujo Silva, Cpf: 

46927280197 Filiação: Antonio Oliveira da Silva e Eulina Araujo Silva, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Av Juscelino Kubitschek S/nº (Esp C/ 

Rua São João), Bairro: Centro, Cidade: Japurá-AM

Valor das Custas Processuais:512,69 (quinhentos e doze reais com 

sessenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 26-38. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 129,69 (cento e vinte e nove reais com sessenta e 

nove 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 das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111123 Nr: 6735-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda, 

Edson Arrotéia, Maria Ines Valverde Arroteia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067-MT, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade. Analisando a 

sentença atacada, não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou 

omissão, fato que demonstra que os embargos almejam a reforma da 

decisão, consoante expresso registro da parte embargante. De início, 

anoto que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

COMPLEMENTAR o acórdão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Somente é possível conferir 

efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir 

referidos defeitos(...).O recurso de embargos de declaração tem por 

missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou 

corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do 

julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, 

necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão 

presente no acórdão recorrido. (TJMT; ED 97120/2017; Rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges; Julg. 20/09/2017; DJMT 22/09/2017; Pág. 98).52308240 - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO 

INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando 

houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. A sua 

utilização para fins de prequestionamento só é permitida quando houver 

algum desses vícios, não se prestando à manifestação de inconformismo 

ou à rediscussão do julgado. A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a Lei ou 

com o entendimento da parte. (REsp 218.528-SP). (TJMT; ED 92704/2017; 

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg. 20/09/2017; DJMT 

22/09/2017; Pág. 92).Posto isso, não acolho os presentes embargos. Sem 

custas e honorários.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 9146 Nr: 2480-50.2000.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J N Siqueira de Aguirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448, Joemar Moraes Rosa - OAB:2.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que a petição de fl. 54 não veio acompanhada de 

demonstração do valor atualizado do débito, intime-se a exequente para 

juntar memória de cálculo em até 10 dias, sob pena de extinção.

Após, voltem conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001840-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIACISO CEZARIO DA SILVA (REQUERENTE)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001840-97.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DIACISO CEZARIO DA SILVA Vistos, Navegando pelos 

autos digitais vislumbro que o autor não é alfabetizado, motivo pelo qual 

sua representação deve ser feita mediante instrumento público. Ante o 

exposto, determino a juntada de procuração pública em até 15 dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (arts. 320 e 321 do CPC). Devido à 

presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência emitida por 

pessoa física, defiro a gratuidade de justiça, condição que abarcará os 

emolumentos exigidos para a elaboração do aludido documento (art. 98, IX, 

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

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001445-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (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: 1001445-08.2018.8.11.0007 

AUTOR: TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS 

LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, TONY ATACADO E 

DISTRIBUIDOR DE SECOS E MOLHADOS LTDA ajuizou demanda em face 

da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o 

reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança dos créditos 

tributários decorrentes da CDA n.º 2017505990. Registrou que operou-se 

a causa extintiva em 19/09/2017, antes do protesto da CDA, que ocorreu 

em 05/04/2018. Entendendo presentes os requisitos, pediram a suspensão 

do aludido protesto, em razão da prescrição, e, no mérito, a confirmação 

da tutela provisória; juntou documentos (fls.9/23). É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Da tutela de urgência. Por entender 

oportuno, trago à baila o que dispõe nossa legislação processual acerca 

do assunto: “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”. Como se observa, o 

CPC (Lei n. 13.105/2015), objetivando a proteção dos direitos que se 

encontram em risco, criou o instituto da tutela de urgência, cujos requisitos 

se traduzem na existência do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. 

O primeiro emerge do risco de danos maiores em caso de não deferimento 

imediato do pedido. O segundo, por sua vez, se firma na presunção de 

que, em tese, a parte reclamante tem razão. Feitas tais considerações 

abstratas, passarei à análise do pedido liminar. Embora a tese levantada 

pelo requerente na petição inicial tenha suporte normativo e 

jurisprudencial, entendo prematura a suspensão dos efeitos da Certidão 

de Dívida Ativa carreada aos autos (protesto) em razão da impossibilidade 

de verificar, em cognição sumária, eventual causa de suspensão ou 

interrupção da alegada prescrição, como, por exemplo, o despacho que 

ordena a citação em execução fiscal. Sobre o ponto, convém destacar 

que a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, 

que, certamente, pode ser elidida por prova inequívoca em contrário (art. 

3º, caput e parágrafo único, LEF), devendo haver, contudo, inconteste 

segurança ao afastar tais atributos conferidos por lei. Por entender que a 

probabilidade do direito invocado carece de demonstração, entendo como 

imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, razão pela 

qual, INDEFIRO - por ora - a tutela de urgência pleiteada. Diante do que 

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

16/07/2018, às 13h40, que será realizada no CEJUSC. Consigno que este 

juízo desconhece o teor do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, que não 

foi localizado no site www.pge.mt.gov.br e que a natureza da causa, por 

si só, não implica na impossibilidade de transação. O início do prazo para 

contestação será nos termos do art. 335 do CPC. Na hipótese de ser 

apresentada resposta 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. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIZ D ADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001742-15.2018.8.11.0007 

AUTOR: CLEVERSON LUIZ D ADA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos, 1 – Com 

recolhimento das custas de ingresso, recebo a inicial. 2 – Diante do que 

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

30/07/2018, às 13h00, que será realizada no CEJUSC. 3 - Nos termos do § 

3º do art. 334 do NCPC, 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 CPC. 7 - CITE-SE a Requerida e intimem-se 

os envolvidos para comparecerem na sessão, acompanhados de seus 

advogados ou Defensores Públicos, obrigatoriamente. 7.2 - Consigne nos 

mandados destinados aos envolvidos que a ausência será considerada 

como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA sancionado com MULTA de até 2% 

(dois por cento) do valor da causa. 8 - Restando infrutífera a conciliação, 

a peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do CPC. 9 - 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. 10 - Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001520-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001520-47.2018.8.11.0007 

AUTOR: ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA RÉU: MUNICIPIO DE CARLINDA 

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 16/07/2018, às 15h, 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 CPC, com a prerrogativa de prazo em dobro atinente à fazenda pública. 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000624-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON ROGERIO SILVANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000624-38.2017.8.11.0007 

AUTOR: HILTON ROGERIO SILVANO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Trata-se de feito em que o 

polo ativo, intimado para emendar a petição inicial para integrar sua 

qualificação e comprovar que era pobre a ponto de não ter condições de 

pagar o necessário para uma demanda. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Apesar de ter sido oportunizada à parte autora a 

complementação de sua qualificação, nos termos do inciso II, do art. 319, 

do CPC, nada foi feito no lapso temporal concedido. Prevê o art. 321 do 

CPC: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado”. Em caso de descumprimento, a inicial 

deve ser indeferida. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do art. 

321, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Isento de custas e honorários. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000225-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOE RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000225-72.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: NOE RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Trata-se de ação de liquidação de sentença 

proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, referente 

aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial 

S/A, com denominação social Telexfree. Na referida sentença, proferida 

com efeitos “erga omnes”, foi declarada a nulidade de todos os contratos 

celebrados entre os divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como 

determinada a devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias 

recebidas. Sendo imprescindível a demonstração do pagamento de 

ingresso à rede para o processamento da demanda, foi determinado ao 

polo ativo que emendasse a petição inicial e carreasse o referido 

comprovante. Contudo, em sua emenda, a parte autora não trouxe prova 

do pagamento, alegando a necessidade de acesso ao sistema interno da 

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

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

entendimentos divergentes, entendo que não pode ser acolhida a 

justificativa aduzida pela parte autora quanto à impossibilidade de 

comprovação do pagamento efetuado em prol da Ympactus Comercial 

S/A. Nessa linha, assinalo que as transações bancárias realizadas nos 

últimos anos ficam registradas junto às respectivas instituições 

financeiras, cujas “segunda via” são facilmente obtidas em agências 

bancárias ou por meios virtuais (“websites” ou aplicativos). Os boletos, 

ainda que pagos em bancos por pessoa que não tenha conta junto à 

instituição, recebem a chamada autenticação mecânica, impressão que 

registra dados referentes ao pagamento. Outra hipótese corresponde à 

aquisição de contas por intermédio de terceiros que possuíam saldo junto 

à Telexfree, situação em que bastaria a comprovação de pagamento de 

valores ao terceiro e uma declaração deste de que alienou parte de seus 

direitos ao ora liquidante. A demonstração dos pagamentos pelos 

pretensos liquidantes à Ympactus Comercial S/A. configura documento 

essencial à propositura da demanda, pois sem pagamento não é cabível 

qualquer restituição. Para bem ilustrar a questão, transcrevo trecho de 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  e m  0 4 / 0 9 / 2 0 1 7 ,  n o s  a u t o s  n . º 

0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a terceiros sobre 

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

parte interessada deve instruir seu pedido individual de liquidação com as 

seguintes informações: - data de ingresso na rede Telexfree; - qual e 

quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); - comprovante 

de pagamento para ingresso na rede; - se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação enquanto permanece no 

negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; - caso o ingresso no 

negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é o 

terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgado e demonstrar que pagou 

ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. (...)”. Ainda que algumas destas 

informações careçam do acesso ao sistema “backoffice”, é irrefutável que 

a demonstração do pagamento pode ser obtida pelo próprio pagador, ora 

liquidante. Neste viés, mesmo tendo sido oportunizado ao polo ativo que 

comprovasse o pagamento para ingresso na rede através da emenda à 

inicial, o polo ativo deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o indeferimento da 

inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À 

INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA 

FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O 

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 
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patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do código de processo civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 

17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; 

DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

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

requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa judiciária, tratam-se 

de documentos necessários à análise do pedido inicial, e ausentes, 

prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o autor apenas se 

resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu modo, mas sem 

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 

3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Waldirene Cordeiro; DJAC 

21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT encampa este 

entendimento, vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

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

ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Feitas estas considerações, 

nos termos do parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. 

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

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA HERMINIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista a 

juntada de ofício recebido da Gerência Executiva do INSS que confere o 

cumprimento da implantação do benefício .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70036 Nr: 3009-20.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

remanescentes processuais no importe de R$ 1.142,11 (um mil cento e 

quarenta e dois reais com onze centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folha 85. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 410,76 (quatrocentos e dez reais com setenta e 

quatro centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 731,35 

(setecentos e trinta e um reais com trinta e cinco centavos) para guia de 

taxa Judiciária.

Fica cientificado 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/CNPJ 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. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 1020-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Placido Ribeiro & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabur Pneus S/A.

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Tsukassa de 

Maeda - OAB:20.912/PR

 Vistos.

1) Antes de apreciar o pedido de fls. 320/322, tendo em vista o pleito de 

fls. 270/272, DETERMINO que seja expedido o mandado de penhora sobre 

30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa até o 

adimplemento do débito, no endereço de fl. 318.

2) INTIME-SE a parte exequente para o recolhimento da diligência 

necessária, bem como apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, e após, CUMPRA-SE o determinado no item "1".

3) Transcorrido in albis o prazo do item “2”, CERTIFIQUE-SE e façam-se os 

autos conclusos para apreciação do pedido de fls. 320/322.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124007 Nr: 1840-22.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Tenuti, Mariene Sousa de Lima Tenutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Lopes Nascimento, João 

Nascimento

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

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

OAB:16889-B, Kaue Melli Arisi - OAB:20057/OABMT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 229/230. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente, Luis Augusto 

Cuissi Sociedade Individual CNPJ: 25.348.188/0010-94, e executados, 

Maria das Graças Lopes Nascimento e João Nascimento, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 2) Atualize-se o débito pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. 

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

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 
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pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito/diferença 

apontado, consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a 

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

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

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 8274-61.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Não cumprido o mandado e/ou não oferecidos embargos, conforme se 

verifica da certidão de fl. 63, constituir-se-á em título executivo judicial, 

nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

 2) Assim, DEFIRO o pedido de fls. 75 e DETERMINO a intimação pessoal 

do devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

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

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

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525, § 1º do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 7) Seja a distribuição e autuação do feito convertida para cumprimento de 

sentença após o decurso do prazo recursal.

Intime-se. Expeça-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14403 Nr: 2251-56.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Gracil Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso III, alínea b do CPC.Contudo, quanto aos 

honorários sucumbenciais, reconheço o direito do anterior causídico ao 

recebimento desta verba, na proporção de 2/3 (dois terços) do valor 

fixado à fl. 15, considerando-se o tempo de sua atuação do feito, 

conforme parâmetros de atualização do débito acima 

indicados.Intimem-se.Certificado o transito em julgado, caso não haja 

requerimento de cumprimento de sentença, quanto à verba honorária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157840 Nr: 4959-20.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Rosa da Silva

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

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

OAB:332.099/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:21593-A/GO, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 1485-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ainda, considerando-se o período de atuação do anterior causídico do 

banco exequente (28/01/2004 a 13/11/2015) e o período de atuação dos 

atuais causídicos (13/11/2015 até a presente data), a verba honorária 

será devida a cada um dos patronos, na proporção de 2/3 (dois terços) 

para o anterior causídico e 1/3 para os atuais. Dessa forma, fixo para o 

embargante a quantia relativa a 2/3 do valor fixado à fl. 63/64, isto é, 2/3 

fixados sobre 10% (dez por cento) do valor da dívida, a ser pago pelo 

banco exequente ao anterior causídico, conforme acima expresso. Ainda, 

consigno que tal verba será atualizada considerando-se o período em que 

o causídico atuou no feito, isto é, incidentes correção monetária pelo INPC 

desde a constituição do patrono até a revogação do instrumento do 

mandato (28/01/2004 a 13/11/2015) e juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação do executado. Deste valor será subtraído o valor de R$ 

10.357,11 (dez mil trezentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), 

fixado no acordo de fls. 122/123. No mais, em eventual procedimento de 

cumprimento de sentença, para fins de atualização do débito, incidirá 

correção monetária pelo INPC a partir da presente data e incidirão juros 

moratórios de 1% um por cento ao mês a partir da intimação das partes 

para o pagamento desta verba, após requerimento expresso da parte 

credora e considerada a preclusão desta. Contudo, quanto aos honorários 

sucumbenciais, reconheço o direito do anterior causídico ao recebimento 

desta verba, na proporção de 2/3 (dois terços) do valor fixado à fl. 63/64, 

considerando-se o tempo de sua atuação do feito, conforme parâmetros 

de atualização do débito acima indicados. Intimem-se. Certificado o transito 

em julgado, caso não haja requerimento de cumprimento de sentença, 

quanto à verba honorária, no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as 

baixas pertinentes.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001913-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SIDNEY LEAL DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (ID nº. 12975957) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 

13009258. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

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

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

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 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: 1003344-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIBRAN BORTOLETTO SPROGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003344-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GIBRAN BORTOLETTO 

SPROGER REQUERIDO: AVIANCA Vistos. A parte ré informa que efetuou 

o pagamento integral da condenação (petição ID nº 13122595) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº. 

13139896. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do credor, observando-se os dados 

bancários fornecidos na petição supramencionada. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011064-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CECCONELLO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASEBRAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

TORRALBA & PUPIM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOZART GOMES DE LIMA NETO OAB - CE16445 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011064-08.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BIANCA CECCONELLO MENDES 

EXECUTADO: TORRALBA & PUPIM LTDA, CASEBRAS FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos. Considerando que o bloqueio de 

valor, via BACEN JUD (ID nº 12556896) se deu anteriormente ao depósito 

judicial realizado pela devedora (ID nº 12567625), DEFIRO o pedido 

apresentado no ID nº 12977283. Assim, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor bloqueado em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE este possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a parte credora para proceder a 

devida regularização, em cinco dias. EXPEÇA-SE, ainda, alvará para 

restituição do valor depositado judicialmente em favor da executada 

CASEBRÁS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação as partes credoras acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Intimem-se. Após, se 

nada for requerido pela credora em cinco dias, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000559-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS BROCHINI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000559-43.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDRE LUIS BROCHINI DOS 

SANTOS EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 13423008) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

ID nº 13428143. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito 

em julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000254-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIR AMARAL PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000254-59.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDIOMIR AMARAL PINTO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida (petição ID nº. 13310357) e a credora requer o levantamento do 

valor depositado judicialmente, conforme petição nº 13328137. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 19 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 19 de 579



sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

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

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

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

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

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de maio 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010779-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN NUNES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010779-15.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GEAN NUNES DE ARAUJO 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida (petição ID nº 13018978) e a parte 

credora requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem 

como informa a existência de valor remanescente para pagamento, 

conforme petições ID nº 13241346. Assim, EXPEÇA-SE alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da 

parte credora, DESDE QUE este possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a parte credora 

para proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do 

valor restante. 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. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 30 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: 1000260-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLORENTINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000260-32.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI FLORENTINA DA 

COSTA REQUERIDO: AYMORE Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação (petição ID nº 12926962) e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 

13153760. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

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

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

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de maio 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENEQUELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000609-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL MENEQUELLI 

EXECUTADO: MARCELO DOS SANTOS MARTINS Vistos. Tendo em vista o 

pedido formulado pela parte exequente (ID nº 12807943), SUSPENDO pelo 

prazo de 30 (trinta) dias a presente execução. Decorrido o prazo da 

suspensão do processo, deverá o exequente manifestar no feito 

independente de nova intimação, sob pena de extinção da ação. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1003166-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA GESUALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003166-29.2017.8.11.0007 REQUERENTE: TANIA MARIA GESUALDO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 12950730) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

ID nº 13359388. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

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

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

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 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: 1003516-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA GARCIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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: 

1003516-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: APARECIDA FATIMA GARCIA 

LIMA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. A parte 

ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 
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12926962) e a parte autora concorda com o valor depositado 

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

Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

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

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

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010845-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010845-92.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA DOS SANTOS 

VIEIRA EXECUTADO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA 

LTDA - EPP Vistos. Analisando os autos verifico que a parte executada 

requereu o parcelamento do débito, com fundamento no artigo 916 do CPC 

(ID nº 12952057). Vê-se que a parte exequente concorda com o 

parcelamento da dívida e requer a liberação do valor depositado 

judicialmente (ID nº 13019291). Assim, DEFIRO o pedido de parcelamento 

do débito e suspendo os atos executivos, tendo em vista o preenchimento 

dos pressupostos legais previstos no artigo 916 do NCPC. Advirto a parte 

executada que o não pagamento das parcelas nos moldes propostos 

implicará no vencimento antecipado das subsequentes e no 

prosseguimento do feito, sem prejuízo da imposição de multa de 10% 

sobre o montante das prestações não pagas (§5º, art. 916, NCPC). 

Expeça-se alvará eletrônico para liberação das quantias já depositadas 

judicialmente pela parte executada, bem como dos valores a serem 

depositados referentes às parcelas vincendas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 04 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 113853 Nr: 2341-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16249/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Art. 1410 da CNCJ, 

impulsiono estes autos para apresentação de Alegações Finais pelo 

advogado Jairo Cezar da Silva.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002010-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON WACHTER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JADIR WACHETER (RÉU)

Outros Interessados:

Terceiros e Interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - 

INTERDIÇÃO PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) ANTONIO FABIO DA SILVA 

MARQUEZINI NÚMERO DO PROCESSO: 1002010-06.2017.8.11.0007 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

CURATELA COM PEDIDO LIMINAR->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PARTE 

AUTORA: MAICON WACHTER, brasileiro, solteiro, serviços gerais, RG 

16545907 SSP-MT, CPF 022.058.801-52, residente e domiciliado na 

Comunidade Bela Vista, Sitio Santa Rosa, Zona Rural - Vicinal Segunda 

Leste, ALTA FLORESTA - MT ADVOGADO(S) DA PARTE 

AUTORA:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE 

REQUERIDA: JADIR WACHTER, brasileiro, solteiro, nascido em 17/11/1970, 

Registro de Nascimento nº 787, fls. 394, Livro A-1 do CRC de Nova Santa 

Rosa, Comarca de Toledo-PR, residente e domiciliado na Comunidade Bela 

Vista, Sítio Santa Rosa, Zona Rural - Vicinal Segunda Leste, ALTA 

FLORESTA - MT CURADOR NOMEADO: MAICON WACHTER, brasileiro, 

solteiro, serviços gerais, RG 16545907 SSP-MT, CPF 022.058.801-52, 

residente e domiciliado na Comunidade Bela Vista, Sitio Santa Rosa, Zona 

Rural - Vicinal Segunda Leste, ALTA FLORESTA - MT FINALIDADE: 

Intimação de eventuais interessados para ciência da sentença que 

decretou a interdição da parte requerida acima qualificada. 

OBSERVAÇÃO: O interditando é portador de deficiência apresentando 

retardo mental grave (seqüela neurológica de ordem irreversível), e está 

incapacitado para o desenvolvimento das atividades da vida diária e do 

trabalho (CID 301) incapaz de sobreviver sem auxílio de terceiros, o que o 

impossibilita de reger sua vida e administrar seus bens. SENTENÇA: 

“Vistos...Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do 

mérito, para decretar a substituição da interdição de JADIR WACHTER, 

nomeando-lhe como curador seu sobrinho, MAICON WACHTER. Oficie-se 

ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder à inscrição da 

interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73. Outrossim, seja 

publicada a presente sentença, nos termos do §3º do artigo 755 do atual 

Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, 

sendo incabível a condenação em verba honorária. Após o trânsito em 

julgado e providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se 

os autos.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Marcia 

Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 5 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107052 Nr: 2395-10.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Medeiros Passani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Fisio Aparelhos Fisioterapicos, Banco 

Intermedium S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Fernandes 

Braga - OAB:72.065-MG, André Luiz Gardiano - OAB:47.676-PR, João 

Roas da Silva - OAB:98.981-MG

 Vistos.

As partes se compuseram amigavelmente à fl. 249 c/c confirmação de 

pagamento de fl. 249v/250.

Ainda, requereu a parte Autora a isenção de pagamento das custas 

processuais, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de 

Justiça.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

 É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.
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 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes à fl. 250 para que 

produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis que a parte Autora é 

beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 166671 Nr: 2335-61.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Pereira 

Marques - OAB:19.486-MT

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

OAB:13.227-B / MT, Antonio Alves da Silva - OAB:19004

 Vistos em correição.

Cumpra- se, conforme deprecado, servindo cópia como mandado, dede 

que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de 

Processo Civil.

DESIGNO audiência para oitiva do réu para o dia 06 de agosto de 2018, às 

14:00 horas.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante.

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

homenagens.

 Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 166065 Nr: 2049-83.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clari Prado Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Dela Justina - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo os presentes Embargos nos termos dos artigos 674 e 675 do 

NCPC, e nos termos do artigo 676 do NCPC, defiro o apensamento aos 

autos de Código Apolo 96228.

Por outro lado, deixo de atribuir efeito suspensivo aos presentes 

Embargos, vez que o Juízo não está garantido.

CITE-SE o Embargado para responder à demanda no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme o artigo 675 do Novo Código de Processo Civil, constando 

a advertência dos artigos 334 e 344 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67058 Nr: 150-31.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelito Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GAETANO

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

OAB:14735-B/MT

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

Souza - OAB:16241, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 Intimação do advogado Paulo Rogério de Oliveira - OAB 11324-MT, nos 

termos do art. 431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos 

em epigrafe, cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora da Secretaria, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001718-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001718-84.2018.8.11.0007. AUTOR: 

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN RÉU: DIARIO EDITORA E 

RADIODIFUSAO LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte autora para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14788 Nr: 114-81.1999.811.0004

 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: Alveni Lopes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Candido de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232478 Nr: 10817-75.2016.811.0004

 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: Sérgio Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT, Takeshi Luasse - OAB:6113-a

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 
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(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173080 Nr: 6237-07.2013.811.0004

 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: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Prado, Berbiton Conceição do Prado, 

Luiza de Souza Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 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$ 54,00 (cinquenta e quatro 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.: 274834 Nr: 3974-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Coelho Magrini Prampero

 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:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a Contestação de fls. 57/67, 

é TEMPESTIVA. Deste modo, impulsiono os autos para que se proceda, via 

DJE, a intimação da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271287 Nr: 1809-06.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a Contestação de fls. 61/91, 

é TEMPESTIVA. Deste modo, impulsiono os autos para que se proceda, via 

DJE, a intimação da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185587 Nr: 6757-30.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Alves Curcino, Lucélia Santos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Mauricio Silveira Júnior(OAB/MT - O - 22.272) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180238 Nr: 2192-23.2014.811.0004

 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: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ester Alves da Silva, Espólio de 

Antonio Saboia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Mauricio Silveira Júnior(OAB/MT - O - 22.272) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247568 Nr: 4613-78.2017.811.0004

 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: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRdC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Para que seja possível a consulta de dados via Infojud/Infoseg ou SIEL é 

necessário que a petição inicial indique não apenas o nome da parte a que 

se pretende a obtenção de informações, mas ao menos a data de 

nascimento, filiação ou CPF. Não sendo o feito instruído com nenhum 

desses dados, impossível a realização de busca pelos referidos sistemas.

2. Assim, mais uma vez, INTIME-SE a parte autora para que traga aos 

autos informações quanto aos dados pessoais do requerido, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único, CPC).

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193828 Nr: 12959-23.2014.811.0004

 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: Marco Aurélio de Martins Pinheiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a parte Requerida, embora intimada para o depósito 

dos honorários periciais, manteve-se inerte, conforme certificado às fls. 

90, DOU POR PRECLUSA a prova pericial.

2. DEFIRO, todavia, a produção de provas orais, consistente na oitiva de 

testemunhas e, desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

PARA O DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 16h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual 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 (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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 e retifico o impulsionamento do dia 

15/05/2018 para que seja intimada a parte requerida a se manifestar sobre 

as preliminares das contrarrazões apresentadas, no feito no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226087 Nr: 6534-09.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLMdS, TMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Adriano Machado - 

OAB:MT 17.542

 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”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155348 Nr: 7212-97.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista & Gomes Ltda Me, Nilda Gomes dos 

Santos, Jonas Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 30 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 07/08/2018, às 14:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

21/08/2018, às 14:00 horas.

Valor do Débito: 28.835,33 (Vinte e oito mil e oitocentos e trinta e cinco 

reais e trinta e tres centavos)

Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca situado no 

seguinte endereço

 Descrição do(s) Bem(ns): 01 (um) lote de terras, registrado sob a 

matrícula nº. 18.482.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Av. Duque de Caxias, Quadra 170, 

Lote 04, Jardim Nova Barra, nesta cidade

Valor Total da Avaliação: 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de junho de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50965 Nr: 1241-44.2005.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adam Luiz Claudino de Brito 

- OAB:12193/MT, Ana Paula André Da Mata - OAB:Oab/MT 10.521, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771
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 EDITAL DE LEILÃO

PRAZO 30 DIAS

Primeiro Leilão: Dia 07/08/2018, às 15:00 horas. Segundo Leilão: Dia 

21/08/2018, às 15:00 horas.

Valor do Débito: 25.395,92 (Vinte e cinco mil e trezentos e noventa e cinco 

reais e noventa e dois centavos)

Local onde se realizará: No Átrio do Fórum desta Comarca situado no 

seguinte endereço

 Descrição do(s) Bem(ns): ¹/4 (um quarto) de um lote de terras situado na 

zona urbana desta cidade com área de 288 m² (duzentos e oitenta e oito 

metros quadrados), locado sob o nº. 14, da quadra 140, na Vila Santo 

Antonio, Barra do Garças/MT.

Local onde se encontra o(s) Bem(ns): Rua 18 (General Carneiro), lote 14, 

quadra 140, Vila Santo Antonio

Valor Total da Avaliação: 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(bens) 

poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. 

Não havendo, na primeira data, licitantes ou oferta nessas condições, na 

segunda, o(s) bem(bens) poderá(poderão) ser arrematado(s) pelo maior 

lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de 

preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: 1) Não se realizando o leilão por qualquer motivo, o juiz 

mandará publicar a transferência, observando-se o disposto no art. 887; 

2) O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla 

divulgação da alienação (CPC/2015, art. 887, caput); 3) A publicação do 

edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada 

para o leilão (CPC/2015 art. 887, § 1); 4) O edital será publicado na rede 

mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e 

conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, 

informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou 

presencial (CPC/2015 art. 887, § 2); 5) Não sendo possível a publicação 

na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às 

condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente 

ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local 

(CPC/2015 art. 887, §2); 6) Atendendo ao valor dos bens e às condições 

da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da 

publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla 

circulação de pessoas e divulgar avisos em emissora de rádio ou 

televisão local, bem como em sítios distintos do indicado no § 2o 

(CPC/2015 art. 887, § 4); 7) Os editais de leilão de imóveis e de veículos 

automotores serão publicados pela imprensa ou por outros meios de 

divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à 

publicidade dos respectivos negócios

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de junho de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95785 Nr: 697-80.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tribus Diesel Transportador Revendedor 

Retalhista Ltda, Marijhsson Moreira Pires, Edi Moreira da Silva, Antônio 

Carlos da Cruz, Clovis de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRIBUS DIESEL TRANSPORTADOR 

REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, CNPJ: 01712724000120, Inscrição 

Estadual: 13.174.475-5, atualmente em local incerto e não sabido 

MARIJHSSON MOREIRA PIRES, Cpf: 77450663104, Filiação: Francisco 

Antônio Pires e Olga Moreira Pires, data de nascimento: 08/09/1975, 

brasileiro(a), casado(a), comericante, Telefone 66 3401-9841, atualmente 

em local incerto e não sabido EDI MOREIRA DA SILVA, Cpf: 37426907104, 

Rg: 3.755.211, Filiação: Edgar Manoel da Silva e de Osanar Moreira da 

Silva, data de nascimento: 20/08/1965, natural de Diorama-GO, 

divorciado(a), empresário/gerente, Telefone 19 3874-3049, atualmente em 

local incerto e não sabido ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ, Cpf: 

26911132134, Rg: 1.211.408, Filiação: Agunel Caviar da Cruz e Rosalina 

Coelho da Cruz, data de nascimento: 07/11/1963, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, casado(a), comerciante / construtor / segurança, 

Telefone 99227-3488/992824966 e atualmente em local incerto e não 

sabido CLOVIS DE OLIVEIRA ALMEIDA, Cpf: 46073353120, Rg: 738.566, 

Filiação: Luiz Gomes de Almeida e Maria Bonfim de Oliveira Almeida, data 

de nascimento: 19/09/1969, brasileiro(a), natural de Torixoréu-MT, 

solteiro(a), comerciante / motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 01/02/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRIBUS DIESEL 

TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, MARIJHSSON 

MOREIRA PIRESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de COBRANÇA DE TRIBUTOS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.418.588,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196867 Nr: 1734-69.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirlândia Miranda Matos & Cia Ltda, Leliane 

Miranda Matos, Mirlândia Miranda Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIRLÂNDIA MIRANDA MATOS & CIA 

LTDA, CNPJ: 06266509000167 e atualmente em local incerto e não sabido 

LELIANE MIRANDA MATOS, Cpf: 69198446134, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 03/03/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MIRLÂNDIA MIRANDA MATOS 

& CIA LTDA, LELIANE MIRANDA MATOSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Cobrança de Tributos, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201411689/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 49.076,17

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256627 Nr: 10627-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO FELIX ITACARAMBI, Cpf: 

06387834104, Rg: 3048122-8, Filiação: Clotilde Felix Itacarambi, data de 

nascimento: 19/05/1998, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

s o l t e i r o ( a ) ,  s e r v e n t e / m e c . d e  m o t o / m a r m o r a r i a ,  T e l e f o n e 

99209-2867/992815118. 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: 8.Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de L. F. I, 

com fulcro no art. 46, § 1º, da Lei nº 12.594/12. 9.DETERMINO a destruição 

da droga apreendida, inclusive de eventuais amostras guardadas para 

efeito de contraprova, nos moldes dos arts. 50, 50-A e 72 da Lei n. 

11.343/2006. 10.ENCAMINHE-SE ao Comando do Exército, às 3 (três) 

munições intactas de calibre 38 apreendidas, nos termos do art. 25 da Lei 

10.826/03, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às Forças Armadas. 11.PROMOVA a restituição da quantia de R$ 40,50 

(quarenta reais e cinquenta centavos) – fls. 51 a L. F. I., com fundamento 

no art. 120 do CPP. 12.DÊ-SE ciência ao Ministério Público. 13.Publique-se. 

Registre-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, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 04 de junho de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274834 Nr: 3974-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Coelho Magrini Prampero

 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:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a Contestação de fls. 57/67, 

é TEMPESTIVA. Deste modo, impulsiono os autos para que se proceda, via 

DJE, a intimação da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271287 Nr: 1809-06.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a Contestação de fls. 61/91, 

é TEMPESTIVA. Deste modo, impulsiono os autos para que se proceda, via 

DJE, a intimação da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190717 Nr: 10824-38.2014.811.0004

 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: Eilon Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro e DETERMINO a citação por hora certa do 

requerido JOÃO MARCELO, devendo o Oficial de Justiça cumprir todos os 

passos dos artigos 252 e 253 do CPC/2015.

2.Feita a citação com hora certa, deverá a Escrivã enviar ao réu, no prazo 

de 10 (dez) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos, 

carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhes de tudo 

ciência, nos termos do art. 254 do CPC/2015.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169625 Nr: 1755-16.2013.811.0004

 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: Gabriel Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de elvira Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Mariana Miyke de Faveri - OAB:23081/10

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 149, especialmente o item 1.

2. Após, certificado o cumprimento de todas as determinações, voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167904 Nr: 10809-40.2012.811.0004

 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: Dirceu Francisco Munaro, Agatha Rocha Munaro, 

Ariadne Rocha Munaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleuma Miranda Rocha Munaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da juntada da manifestação de fls. 180/181 e documentos de fls. 

182/184, DÊ-SE novas vistas dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191049 Nr: 11061-72.2014.811.0004

 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: Ronaldo Ferreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 92, NOMEIO em substituição o Dr. 

VINICIUS ALVES DE ANDRADE, integrante do banco de peritos do TJ/MT, 

para realizar a perícia determinada às fls. 56/57, podendo ser encontrado 

na Avenida Aclimação, nº. 355, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, e-mail: 

dr.viniciusaandrade@gmail.com.

2. INTIME-SE o perito nomeado para o integral cumprimento das 

determinações de fls. 56/57.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190271 Nr: 10496-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Nayanne Garcia do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182286 Nr: 4051-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loreni Napolitano da Silva, Maria de Lourdes Moraes 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINI - OAB:

 Vistos.

1. CUMPRA-SE o disposto na decisão de fl. 116, especialmente no que diz 

respeito à intimação da parte requerida.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176950 Nr: 11064-61.2013.811.0004

 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: Gabriela da Silva Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Combrasil - Cia Brasil Central Comércio e 

Industria, Santilia Gouveia dos Santos, Delvânio Elias de Sousa, Marlene 

de Souza, Sarita Eduardo de Melo

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 344 do CPC/2015, DECRETO a revelia da parte 

requerida, já que embora citada não apresentou contestação, conforme 

certidão de fl. 155.

2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7 Nr: 5-05.1978.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalira Pereira Queiroz, João Gonçalves da Silva, Luiz 

Estevão Queiroz, Luisa Barbosa Queiroz, José Assunção Henrique 

Lacerda, Antônia Lúcia Queiroz, Giselda de Abreu Alves Lacerda, Paulo 

Roberto Henrique Lacerda, João Manoel Henrique Lacerda, Maria de 

Lourdes Henrique Lacerda Longo, Terezinha de Jesus Queiroz Argenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Maciel, Zilda Barros da Silva, Alcy 

Borges Lira, Monzar B. de Paula, Wilda Barros da Silva, Espólio de 

Marileide Silva Lira, Gisele Silva Lira Resende, Patrícia Silva Lira, Alcy 

Borges Lira Júnior, Cleber Silva e Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o processo se encontra pronto para ser julgado, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

2. Ciência à Defensoria Pública.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248870 Nr: 5465-05.2017.811.0004

 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: Rivaldo Coelho de Carvalho, Darlete de Araujo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade de Montagens e Enhenharia Ltda - 

SME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da certidão de fl. 106, REDESIGNO a audiência de 

conciliação PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), observando-se, quanto às demais 

questões, a decisão de fl. 102.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255352 Nr: 9816-21.2017.811.0004

 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: DTdJdS, SEdJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. REDESIGNO a audiência de conciliação PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos termos da 

decisão de fl. 72-v, devendo ser observado o endereço indicado à fl. 94.

2. Outrossim, DETERMINO a inclusão na capa dos autos e no Sistema 

Apolo dos patronos indicados na manifestação de fls. 94/95.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259427 Nr: 12488-02.2017.811.0004

 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: Natalice Bras de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251638 Nr: 7424-11.2017.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lília Augusta de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jânio Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258865 Nr: 12064-57.2017.811.0004

 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: Elenides Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Card S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277543 Nr: 5777-44.2018.811.0004

 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: Jefferson Duque Albino, Espólio de VIDALINA ALVES 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Levino Pereira do Nascimento, 

Laides Pereira do Nascimento, FELIX ALVES PEREIRA, João Alves Pereira, 

Nair Pereira dos Santos, Manoel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2.Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196927 Nr: 1794-42.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. G. Marques, Luzia Luiza Gomes Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeaziel Victor Teixeira de 

Lima - OAB:19406- OAB/MT

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações contidas às fls. 54.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253289 Nr: 8559-58.2017.811.0004

 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: NGL, AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CITE-SE a herdeira Geovana e sua genitora, ambas na qualidade de 

interessadas, para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal.

2.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 101938 Nr: 6941-25.2010.811.0004

 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: Filomena Garcia Leal Peres, Dalva Maria Peres, Clovis 

Peres Filho, Marluce Vieira Chagas Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Clovis Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:MT 9.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante das informações de fls. 100/102, INTIME-SE a inventariante, na 

pessoa de seu advogado (fls. 92), para que promova o andamento do 

feito de forma a possibilitar o seu prosseguimento no prazo de 20 (vinte) 

dias, sob pena de REMOÇÃO da Inventariante, haja vista que o processo 

não pode se eternizar no tempo aguardando diligência que cabe à parte.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177802 Nr: 12079-65.2013.811.0004

 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): Fabiana Cristina Rocha, Fabiana C. Rocha, 

Jeovah Sauda Fonseca

 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:

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18094 Nr: 61-66.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilson Antônio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 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 requerido.

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.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.

4.Outrossim, DEFIRO os pedidos de fl. 245, itens 3 e 4.

5.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272628 Nr: 2727-10.2018.811.0004

 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: Wanderson Fernandes de Pinho

 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:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT movida por 

WANDERSON FERNANDES em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A.

2. Tendo em vista a certidão de fls. 61, CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que REDESIGNO PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018, às 09hrs30min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. 

INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272812 Nr: 2851-90.2018.811.0004

 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: Lucivânia Alves Nogueira

 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:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT movida por 

LUCIVÂNIA ALVES NOGUEIRA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A.

2. Tendo em vista a certidão de fls. 41, CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que REDESIGNO PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018, às 09hrs45min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. 

INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71186 Nr: 4457-42.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo, Jairo Marques Ferreira, Sérgio 

Juster Zilling da Silva, Maria Elena Delgado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇAO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por SICOOB ARAGUAIA em desfavor de JAIME 

ADOLFO e seus AVALISTAS.

2. Às fls. 158, requer o exequente que seja determinada a intimação dos 

executados para a entrega dos veículos de fls. 149 e 150.

3. Assim, DEFIRO o pedido retro, INTIMEM-SE os Executados, no endereço 

declinado, para que apresentem em juízo os veículos constritos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236547 Nr: 13828-15.2016.811.0004

 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: Luiz Alberto Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTEC Construções Comércio e Serviços Ltda

 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:

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, às 09hrs00min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274282 Nr: 3674-64.2018.811.0004

 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: Enevaldo José Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, às 09hrs30min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162109 Nr: 3165-46.2012.811.0004

 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: Valmor Franco Lopes, Deusdete Marinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macife S/A Materiais de Construção, Dioclecina 

Lina da Silva, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ANDRE DA MATA - 

OAB:10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613, 

Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, CINTIA ARBUÉS 

NERY DA SILVA - OAB:9.923-B, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:14.040, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, às 07hrs00min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217225 Nr: 1165-34.2016.811.0004

 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: Lucijane Almeida Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ferreira de Carvalho, Espólio de Marlene 

Andrade Mingote, ANTÔNIO BOSCO PEREIRA DA SILVA, DEUZINERE 

VELOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 7.Ainda, no que concerne ao memorial descritivo, ressalto que o mesmo 

encontra-se juntado ao feito em fls.28.8.Desta feita, considerando a 

natureza da ação, afiro que a mesma encontra-se instruída com os 

documentos necessários para subsidiar a manifestação de eventual 

interesse das Fazendas Públicas.9.Diante disso, INDEFIRO os pedidos 

formulados em fls. fls.81 e 84 e determino a INTIMAÇÃO, via postal, das 

Fazendas Públicas Nacional e Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para manifestem interesse na causa.10.INTIME-SE a parte autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, para dar prosseguimento ao feito, no que tange 

a citação do espólio de Marlene Andrade Mingote.11.Por fim, ABRA-SE 

vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art.178, I, do CPC, conforme restou consignado na 

decisão de fls.73.12.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223183 Nr: 4799-38.2016.811.0004

 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: Oripia Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Mara Vieitas da Silva, Rodrigo Vieitas 

da Silva, José Rafael da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Almeida Edelbluth - 

OAB:23177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Almeida Edelbluth 

- OAB:23177

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, às 10hrs00min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272470 Nr: 2614-56.2018.811.0004

 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: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, às 12hrs00min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254555 Nr: 9315-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitor de Jesus Câmara, José Vitor de Jesus 

Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araujo de Jesus Câmara, Fabiana 

Rodrigues Câmara, GdAdjC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT, Luiz Regis Galvão Filho - OAB:SP 147.387

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 30 DE JULHO DE 2018, às 10hrs00min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270669 Nr: 1452-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, às 08hrs30min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166087 Nr: 8413-90.2012.811.0004

 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: Alveni Lopes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Veiculos Ltda, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:MT 11.877-A, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movido por ALVENI LOPES DE ALMEIDA em face de 

MARCOS VEÍCULOS LTDA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

2. Compulsando os autos verifico que na DECISÃO de fls. 109-verso foi 

registrado que, o banco requerido deverá fornecer ao perito o contrato 

original.

3. Assim, para o cumprimento da decisão retro, DETERMINO que no prazo 

de 10 (dez) dias o banco requerido apresente o contrato original para 

avaliação pericial, com fundamento no art. 139, IV do CPC de 2015, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO.
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4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273925 Nr: 3500-55.2018.811.0004

 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: Itau Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita R. Petraroli - 

OAB:130291/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Considerando o que dispõe a Portaria N. 629/2018-PRES do TJMT, 

INTIME-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

REDESIGNO PARA O DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, às 11hrs00min 

(HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224328 Nr: 5508-73.2016.811.0004

 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: Marcilene Barbosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 

– data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito 

até o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa 

estes autos.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

 3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274113 Nr: 3616-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shaddai Munoz Moya

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em que pese o pedido de justiça gratuita da parte autora, bem como a 

faculdade concedida para emendar a inicial visando aportar ao feito 

documento capaz de demonstrar a real necessidade do benefício, ainda 

assim o requerente não demonstrou cabalmente sua hipossuficiência (fls. 

23/25).

 2. Por outro lado, não obstante seja dificultosa a produção de prova 

negativa, mas é perfeitamente cabível que a parte autora se diligencie, por 

exemplo, por meio do envio de carta com aviso de recebimento à 

Instituição Financeira, a fim de que comprove a negativa administrativa em 

fornecer os documentos pretendidos (fl. 09, alínea “a”).

3. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC/2015), 

para a parte autora:

 a) Instruir o feito com cópia da declaração de imposto de renda para 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo 

prazo acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

b) Juntar aos autos documentos imprescindíveis demonstrando a 

resistência da parte requerida em fornecer os documentos pretendidos (fl. 

09, alínea “a”).

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268244 Nr: 18208-47.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Dinancir Ferraz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrya borges freitas. - OAB:, 

Lorena Varjão Alves - OAB:9790, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - 

OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em que pese o pedido de justiça gratuita da parte autora, bem como a 

faculdade concedida para emendar a inicial visando aportar ao feito 

documento capaz de demonstrar a real necessidade do benefício, ainda 

assim o requerente não demonstrou cabalmente sua hipossuficiência (fls. 

61).

 2. Assim, diante da não privação ao acesso à jurisdição, FACULTO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC/2015), para a parte autora instruir 

o feito com cópia da declaração de imposto de renda para comprovação 

da necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

 3. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276414 Nr: 5034-34.2018.811.0004

 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: LRV, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75726 Nr: 8727-12.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 
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OAB:MT 12.970

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de penhora no valor de R$ 36,00, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261529 Nr: 13942-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelmir João Pasquali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 2,50 vezes 

o km rodado, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260646 Nr: 13383-60.2017.811.0004

 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: Eliene Alves Santana Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação ordinária com pedido liminar movido por Eliene Alves 

Santana Andrade em face de Município de Barra do Garças-MT, todos 

qualificados nos autos.

2. A argumentação em preliminar da defesa se confunde com o próprio 

mérito da causa, a qual será analisada por ocasião da prolação da 

sentença.

 3. Não havendo vícios processuais a serem sanados, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

apresentarem alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

 5. Após, conclusos para sentença.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94970 Nr: 8722-19.2009.811.0004

 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: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo, Espólio de Humberto de 

Campos Magalhães, Marcus Vicinius Campos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 5.Frente ao exposto, entendo que não há óbice ao prosseguimento das 

medidas constritivas que recaem sobre o imóvel litigioso, considerando a 

inexistência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, 

tampouco ao Agravo de Instrumento em curso (Cód. 258454 e 

fls.374/376).6.Assim, em razão do decurso do prazo para pagamento 

voluntário, INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para dar 

prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, bem como 

para apresentar demonstrativo atualizado do crédito exequendo, 

consoante disposto no art.798, inciso I, alínea “b”, do 

CPC/2015.7.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95065 Nr: 8825-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Humberto de Campos Magalhães, Giselma 

Carmem Campos Carneiro Magalhães, Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Às fls. 452/453 fora convertida esta ação em Cumprimento de 

Sentença com base no art. 523 e seguintes do CPC/2015, bem como 

houve a determinação para expedição de Mandado de Reintegração de 

posse em favor do exequente.

 3. Às fls. 456 o executado requereu a concessão do prazo de 60 

(sessenta) dias para desocupação voluntária.

 4. A parte exequente (fls.461) juntou o comprovante de recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de 

Reintegração de posse.

5. É O RELÁTÓRIO. DECIDO.

 6. Tendo em vista o decurso de prazo, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, informar se houve a desocupação do 

executado no imóvel objeto da demanda, bem como se manifestar acerca 

do efetivo pagamento dos valores apresentados no cumprimento de 

sentença.

 7. Após volte-me conclusos para análise.

8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29695 Nr: 608-38.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crea / MT - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura & Agronomia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Lourenço de Melo - Me, Dalvo Lourenço de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT, PROCURADOR DO CREA-MT - OAB:6.475-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

CREA-MT, para devolução dos autos nº 608-38.2002.811.0004, Protocolo 

29695, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255581 Nr: 9957-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO COSTA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 9957-40.2017.811.0004, 

Protocolo 255581, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242819 Nr: 1277-66.2017.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Carlos Henriques da Silva, Claudinete Mota de 

Mesquita Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio Rangel da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222, Jussara Maria Fonseca S. Lira - OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOCICLER OLIVEIRA 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 1277-66.2017.811.0004, 

Protocolo 242819, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25827 Nr: 4120-63.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crea / MT - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura & Agronomia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prohab - Projetos Construção Civil Habitacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT, LARISSA SHIMOYA - OAB:8.480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SYLVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

4120-63.2001.811.0004, Protocolo 25827, 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.: 261605 Nr: 13995-95.2017.811.0004

 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: Galdino Marcelino de Paula Neto, Andreia Aparecida 

Girardi Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Gonçalves, Dorivaldo 

Cardoso, Douglas Ferreira, Elaine Lima Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571, RICARDO BRAIAN MEDEIROS FERREIRA - OAB:48792/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO ANDRÉ 

DA MATA, para devolução dos autos nº 13995-95.2017.811.0004, 

Protocolo 261605, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193254 Nr: 12557-39.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivan Santana da Silva

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

12557-39.2014.811.0004, Protocolo 193254, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224315 Nr: 5496-59.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5496-59.2016.811.0004, Protocolo 224315, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257672 Nr: 11271-21.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Valter Contini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11271-21.2017.811.0004, Protocolo 257672, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258721 Nr: 11962-35.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIATIVA PUBLICIDADE MARKETING E 

NEGOCIOS LTDA - ME, Vilmar Tibiriça Guerreiro do Amaral, Almir Oliveira 

Vitória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11962-35.2017.811.0004, Protocolo 258721, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225269 Nr: 6060-38.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prohab - Projetos Construção Civil Habitacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6060-38.2016.811.0004, Protocolo 225269, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221137 Nr: 3502-93.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3502-93.2016.811.0004, Protocolo 221137, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173982 Nr: 7253-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sonia Maria Martins de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7253-93.2013.811.0004, Protocolo 173982, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241117 Nr: 44-34.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacson G. de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

44-34.2017.811.0004, Protocolo 241117, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158404 Nr: 11019-28.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11019-28.2011.811.0004, Protocolo 158404, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224904 Nr: 5839-55.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renes Goulart de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5839-55.2016.811.0004, Protocolo 224904, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224923 Nr: 5856-91.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Lucheu

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5856-91.2016.811.0004, Protocolo 224923, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100748 Nr: 5751-27.2010.811.0004

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5751-27.2010.811.0004, Protocolo 100748, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274745 Nr: 3935-29.2018.811.0004

 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): Sinomar, Lindomar Eduardo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3935-29.2018.811.0004, Protocolo 274745, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100592 Nr: 5595-39.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalém Engenharia Construção e 

Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5595-39.2010.811.0004, Protocolo 100592, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257639 Nr: 11241-83.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração J. E. Diamante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

11241-83.2017.811.0004, Protocolo 257639, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 5185-78.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego, Deusvane Quirino 

Rego Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5185-78.2010.811.0004, Protocolo 100182, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241393 Nr: 226-20.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

226-20.2017.811.0004, Protocolo 241393, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84953 Nr: 8117-10.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Zacari & Cia Ltda, Iria Viviani Zacari, Luiz 

Zacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8117-10.2008.811.0004, Protocolo 84953, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178828 Nr: 832-53.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Barbosa Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

832-53.2014.811.0004, Protocolo 178828, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62115 Nr: 5286-57.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzimarta Magazines Ltda, Luzinete Araújo 

Alves, Marta Gomes Porto Araujo

 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 

5286-57.2006.811.0004, Protocolo 62115, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164782 Nr: 6625-41.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. V. Nero Araújo, Fabia Vieira Nero Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6625-41.2012.811.0004, Protocolo 164782, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16141 Nr: 400-59.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

400-59.1999.811.0004, Protocolo 16141, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164708 Nr: 6538-85.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paschoal Rodrigues Alvares - ME, Pedro 

Paschoal Rodrigues Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6538-85.2012.811.0004, Protocolo 164708, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238712 Nr: 15263-24.2016.811.0004

 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: Alan Diognes de Jesus Santos, Davino Padilha Vieira, 

José Carvalho dos Santos Negrão, Hernane Rodrigues Batista, João 

Alexandre Machado de Almeida, Laury Celestino da Silva, Orley de Abreu 

Castanon Filho, Osvaldo Gomes de Carvalho, Nestor José Peres Neto, 

Neusley Alves Tixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

15263-24.2016.811.0004, Protocolo 238712, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256654 Nr: 10645-02.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ricardino Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10645-02.2017.811.0004, Protocolo 256654, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171596 Nr: 4344-78.2013.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4344-78.2013.811.0004, Protocolo 171596, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164818 Nr: 6689-51.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. de Sousa Produtos, Lucenildo Oliveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6689-51.2012.811.0004, Protocolo 164818, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246018 Nr: 3571-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleibio do Nascimento, JOVELINA CHAVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Bernardes, CLELIA DO 

NASCIMENTO, MARIA DA GLÓRIA BERNARDES OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA BERNARDES, Laurizeth Bernardes, MARIA DAS GRAÇAS 

BERNARDES DE ALMEIDA, Cleilson Antonio do Nascimento, LOURIVALDO 

BERNARDES, CLEIDE DO NASCIMENTO DE LIMA, CLAUDIA DO 

NASCIMENTO, CLEBERSON NASCIMENTO BERNARDES, CÍCERO 

MARTINIANO DE OLIVEIRA, JOÃO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, LUCIANA DE 

LIMA OLIVEIRA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3571-91.2017.811.0004, Protocolo 246018, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81309 Nr: 4636-39.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas de Souza Ormenezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4636-39.2008.811.0004, Protocolo 81309, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254056 Nr: 8985-70.2017.811.0004

 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: Beatriz Aparecida Woiciechoswki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIR TAWFIQ MAHMUD ABU RUB, Alcides 

Hermes Thereza, José Carlos Bertucci, SERGIO ROBERTO ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8985-70.2017.811.0004, Protocolo 254056, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48672 Nr: 655-07.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Braz Parreira

 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 

655-07.2005.811.0004, Protocolo 48672, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245189 Nr: 2924-96.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Madeiras e Ferragens Ltda, 

Pedro Fernandes Elias, Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2924-96.2017.811.0004, Protocolo 245189, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87222 Nr: 1167-48.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Bonita Comércio de Materiais Construção 

Ltda, Arthur Antonangelo Netto, Ana Carolina Faraco Antonangelo, Ana 

Tereza Burlamarqui Faraco Antongelo

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1167-48.2009.811.0004, Protocolo 87222, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233250 Nr: 11442-12.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalho Neto & Silva Ltda, Carlos Alceu de 

Jesus da Silva, João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11442-12.2016.811.0004, Protocolo 233250, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196916 Nr: 1783-13.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Individual Comercio de Roupas e Acessorios 

Ltda, Gracino José Mariano Junior, Leda Maria Rodrigues Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

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 

1783-13.2015.811.0004, Protocolo 196916, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256694 Nr: 10677-07.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Moreira Comércio Me, Ananias Félix 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10677-07.2017.811.0004, Protocolo 256694, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196949 Nr: 1814-33.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. BARRETO DE SOUZA -ME, Magda Barreto 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

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 

1814-33.2015.811.0004, Protocolo 196949, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197032 Nr: 1876-73.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - 

SUPER MENDONÇA, Maria Terezinha R. de Mendonça, Florentina 

Mendonça França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Thiago de Abreu 

Balata - OAB:15.353/MT, William Rodrigo Enciso Alves - 

OAB:20.312/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1876-73.2015.811.0004, Protocolo 197032, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208609 Nr: 8648-52.2015.811.0004

 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: Rubinaldo Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pontal do 

Araguaia - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8648-52.2015.811.0004, Protocolo 208609, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102557 Nr: 7561-37.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q-Frango Distribuidora de Alimentos Ltda - ME, 

José Carlos Simões, Frederico Tupinamba Simões, Silvio Simões de Abreu 

Netto, Lucas Tupinamba Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7561-37.2010.811.0004, Protocolo 102557, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187664 Nr: 8425-36.2014.811.0004

 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: Lincoln Heimar Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empreiteira Equipav Engenharia Ltda, Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8425-36.2014.811.0004, Protocolo 187664, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223367 Nr: 4882-54.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva - ME, Roberto 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4882-54.2016.811.0004, Protocolo 223367, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5070 Nr: 127-17.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA CALÇADOS LTDA., LUCIA LUIZ 

CAETANO RIBEIRO, Osmar Carvalho Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Walter José de Souza - OAB:3241/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 
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GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

127-17.1998.811.0004, Protocolo 5070, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197248 Nr: 2029-09.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. B. de Araújo - ME, José Ubiratan Bezerra 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

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 

2029-09.2015.811.0004, Protocolo 197248, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169984 Nr: 2231-54.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Oliveira Soares, Ricardo de Oliveira 

Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2231-54.2013.811.0004, Protocolo 169984, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47316 Nr: 327-77.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR DA SILVA XARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

327-77.2005.811.0004, Protocolo 47316, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196869 Nr: 1736-39.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. Barroso, Izaurino Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

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 

1736-39.2015.811.0004, Protocolo 196869, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187463 Nr: 8262-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. Kalkmann - ME, Jaime Gilmar Kalkmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Fazendario da Agenfa de Barra do 

Garcas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8262-56.2014.811.0004, Protocolo 187463, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61721 Nr: 4851-83.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYRE DA MATA SANTOS ME, Meyre da Mata 

Santos

 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 

4851-83.2006.811.0004, Protocolo 61721, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57858 Nr: 1426-48.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR CARDOSO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1426-48.2006.811.0004, Protocolo 57858, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246565 Nr: 3909-65.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Pereira Comercial de sementes Ltda, 

Maria do Ceu de Caldas, Natalia Marques Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3909-65.2017.811.0004, Protocolo 246565, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166928 Nr: 9539-78.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. dos Santos Moreira - ME, Rodrigo dos 

Santos Moreira, Rodrigo dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9539-78.2012.811.0004, Protocolo 166928, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185935 Nr: 7036-16.2014.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucar Auto Peças Ltda, Ramon Tavares 

Vargas, Suzana Regia Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7036-16.2014.811.0004, Protocolo 185935, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165969 Nr: 8247-58.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8247-58.2012.811.0004, Protocolo 165969, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197431 Nr: 2164-21.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. N. da Silva - Confecções, Fabiana Nogueira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

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 

2164-21.2015.811.0004, Protocolo 197431, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102742 Nr: 7746-75.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. de Assis Boaventura, Francisco de Assis 

Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7746-75.2010.811.0004, Protocolo 102742, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239967 Nr: 16230-69.2016.811.0004

 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: Valtinho Carvalho França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

16230-69.2016.811.0004, Protocolo 239967, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98144 Nr: 3155-70.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno Júnior, Baltazar José 

de Souza, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, Transmil Transportes 

Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3155-70.2010.811.0004, Protocolo 98144, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237989 Nr: 14793-90.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayko Willian Vieira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

14793-90.2016.811.0004, Protocolo 237989, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164092 Nr: 5820-88.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instaladora Eletrônica União Ltda, Jonas 

Barbosa da Silva, Nélio Primo dos Santos, Zilda Aparecida Ribeiro da Silva

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

Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5820-88.2012.811.0004, Protocolo 164092, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235223 Nr: 12891-05.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eumendes Diniz - ME, Diego Santiago Freitas 

Diniz, Eumendes Diniz

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12891-05.2016.811.0004, Protocolo 235223, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102240 Nr: 7243-54.2010.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retífica de Cabeçotes Barra Ltda, João Batista 

Medeiros de Araújo, José Antônio de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7243-54.2010.811.0004, Protocolo 102240, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196072 Nr: 1168-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodorico Narciso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO, para devolução dos autos nº 

1168-23.2015.811.0004, Protocolo 196072, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267437 Nr: 17628-17.2017.811.0004

 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: João Martins de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEILY SILVA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 17628-17.2017.811.0004, 

Protocolo 267437, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190878 Nr: 10937-89.2014.811.0004

 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: Célia Neres Luz, Sandra Maria Alves Barbosa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIN LEONEL 

VILELA, para devolução dos autos nº 10937-89.2014.811.0004, Protocolo 

190878, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206082 Nr: 7210-88.2015.811.0004

 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: Valdivino Barbosa Silva, Valdivino Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodorápido Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:3703

 Vistos.

1. CUMPRA-SE a decisão proferida às fls. 87/88 no intuito de intimar o Sr. 

Perito nomeado a fim de que informe se aceita ou não o encargo para 

realização da perícia grafotécnica. Em caso de aceitação, deve o expert 

apresentar proposta de honorários no prazo de 05(cinco) dias (Art. 465, 

§2º, CPC/2015).

 2. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165205 Nr: 7201-34.2012.811.0004

 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: Ednaldo dos Santos Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em atenção ao pedido de fls.87/88 e a manifestação de fls.96, 

ABRA-SE vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo legal.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274457 Nr: 3766-42.2018.811.0004

 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: Durvalina Souza Soares Neta Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Adrielly Ferreira da Silva 

- OAB:20660/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução.

2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86893 Nr: 851-35.2009.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Resende de Sousa Transporte - ME - 

08.240.017/0001-28, Edivaldo Resende de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10.661

 Cód. 86893

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de consignação em pagamento c/c revisão 

contratual e danos morais proposta por EDVALDO RESENDE DE SOUSA 

TRANSPORTE – ME em face de BANCO ITAÚ S/A. As fls. 144 foi 

determinado ao autor (datando a decisão em 25 de outubro de 2016) que 
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promovesse emenda a inicial de modo a atribuir o valor da causa o total da 

pretensão almejada, tendo em vista pedido de indenização por danos 

morais sofridos.

 A parte autora se manifestou as fls. 145 (com data de 30 de agosto de 

2017), todavia não atribuiu valor a causa condizente com os pedidos da 

exordial.

É o relatório.

 Diante do não cumprimento da determinação judicial, necessário se faz a 

declaração de inépcia da inicial, pois, em atenção aos artigos 291 e 292, 

V, ambos do CPC, toda causa terá valor certo, ainda que não aferível 

imediatamente, e este, sendo ação indenizatória fundada em danos 

morais, será aquele pretendido pela requerente.

Ademais, há de se registrar que a parte autora se manteve inerte na 

demanda ora ajuizada, deixando transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem 

promover o andamento do feito (artigo 485, III, do CPC).

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, I e III, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas se houver.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de costume.

Publique-se.

Registre-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 4 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 47292 Nr: 324-25.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 PROCESSO Nº 324-25.2005.811.0004 – CÓDIGO Nº 47292

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de VALE DO ARAGUAIA VEÍCULOS E 

PEÇAS LTDA.

Considerando o relatado à fls. 185/186, que noticia a inviabilidade 

momentânea de se realizar o leilão público designado, em razão da 

adjudicação integral do imóvel por terceiros – constante na matrícula 

registrada do bem -, CANCELO o ato aprazado a fim de que não se 

proceda, por ora, a expropriação determinada.

 Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para que manifestem, no prazo 

legal, acerca do juntado aos autos, à fls. 185/186.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação processual.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 04 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199254 Nr: 3270-18.2015.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 INTIMAÇÃO do advogado da Requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de proceder a 

retirada da Carta Precatória, para o fim de providenciar sua distribuição 

para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199251 Nr: 3268-48.2015.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 INTIMAÇÃO do advogado da Requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de proceder a 

retirada da Carta Precatória, para o fim de providenciar sua distribuição 

para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199250 Nr: 3267-63.2015.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 INTIMAÇÃO do advogado da Requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de proceder a 

retirada da Carta Precatória, para o fim de providenciar sua distribuição 

para cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15601 Nr: 222-13.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Nova Barra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SYLVIA MARIA DE 

ASSIS CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

222-13.1999.811.0004, Protocolo 15601, 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): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275836 Nr: 4621-21.2018.811.0004

 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: Dirveu Inéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iurdes José Siqueira Torres Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 
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OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277614 Nr: 5827-70.2018.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan 

Jacintho do Nascimento, Maria Elizabeth de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270401 Nr: 1283-39.2018.811.0004

 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: Tânia Maria Martins do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Elisa Souza, Sandro Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura Nascimento - 

OAB:19048

 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.: 273879 Nr: 3480-64.2018.811.0004

 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: Claudino Bortolanza, Soeli Bortolanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Henrique Pereira Lima, Sandro José 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99970 Nr: 4973-57.2010.811.0004

 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: Judith Ferreira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes de Morais - 

OAB:15.984, Elizabete Fátima Flores - OAB:MT 9.168

 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 

petição/documentos de fls. 161/163, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104606 Nr: 9608-81.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionaldo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IONALDO ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

14113473153, Rg: 012.003, Filiação: José Augusto de Oliveira e Abelina 

Queiroz de Oliveira, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em 

relação à cobrança das CDA’s de nº 155606, 155610, 155614 e 155615, 

em virtude do pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, prosseguindo o feito em relação às demais. Defiro o 

desentranhamento das CDA’s de nº 155606, 155610, 155614 e 155615 

substituindo-a por cópias. Deixo de dar seguimento ao feito quanto às 

demais CDA’S, pois tem valor de execução inferior à R$ 1.926,60 (um mil, 

novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).Arquive-se o 

presente feito, sem baixa na distribuição, conforme Provimento 13/2013 

CGJ.Custas remanescentes, se houver, sob responsabilidade do 

executado.Anote-se no Sistema Apollo que, uma vez arquivado 

provisoriamente e passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá 

a prescrição.Publique-se,Registre-se e Intimem-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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 04 de junho de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235952 Nr: 13386-49.2016.811.0004

 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: João Batista Pais Correia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260184 Nr: 13053-63.2017.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSV, ESV, MAM, ESV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTR, ITdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 61, reitere-se a intimação de fl. 62, para que 

a parte autora se manifeste sobre a tentativa infrutífera de citação do 

requerido Wenneston Teixeira Rodrigues, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232566 Nr: 10874-93.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BI Comércio de Plásticos & Espumas Ltda - Me, 

IBTISAN SULIMAN SAED, Juarez Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Bi. Comércio de Plásticos & Espumas e outros.

 Colhe-se dos autos que o executado não foi localizado para a realização 

da citação, conforme certidão de fl. 16.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 20.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226469 Nr: 6754-07.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Busanello Comércio, Jussara Busanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de J. Busanello Comercio.

 Colhe-se dos autos que o executado não foi localizado para a realização 

da citação, conforme certidão de fl. 18.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 20.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168661 Nr: 446-57.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Martins Paniago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Manoel Martins Paniago e outros.

 Colhe-se dos autos que o executado não foi localizado para a realização 

da citação, conforme certidão de fl. 26.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 28.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237988 Nr: 14792-08.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Maria da Silva Me, Silvani Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Silvani Maria da Silva ME e outro.

 Colhe-se dos autos que o executado não foi localizado para a realização 
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da citação, conforme certidão de fl. 15.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 20.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224908 Nr: 5843-92.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbrava - Distribuidora de Bebidas Vale do 

Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as reiteradas tentativas de citação do requerido, defiro 

o pedido de fl. 30.

2. Promova-se a citação do Disbrava – Distribuidora de Bebidas Vale do 

Araguaia LTDA, via edital, conforme o disposto no artigo 275 §2° do 

Código de Processo Civil, para em 15 (quinze) dias, apresentar o que 

entender de direito sob pena de extinção.

3. Transcorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225317 Nr: 6087-21.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Manoel da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I – Tendo em vista manifestação de fls. 22/23, defiro o pedido de 

substituição do polo passivo da lide.

 II – Cite-se a parte requerida indicada as fls. 23, observando o endereço 

apresentado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, sob pena de revelia.

 III – Promova-se a alteração na capa dos autos e onde mais couber 

quanto à alteração do polo passivo.

Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35661 Nr: 996-04.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Pedro da Silva 

Machado - OAB:OAB-DF 1739-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 

13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fls. 305, proceda-se à intimação do da parte 

autora, pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104255 Nr: 9257-11.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, Baltazar José de Souza, Márcia Aparecida Mendanha 

Bueno, Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, 

Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

em face de Barratur Transporte e Turismo LTDA e outros.

 Colhe-se dos autos que a parte executada não foi localizada para a 

realização da citação, conforme certidão de fl. 57.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 67.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda à citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar os 

endereços ATUALIZADOS dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156374 Nr: 8650-61.2011.811.0004

 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: PFAOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido para que se manifeste sobre o laudo de avaliação de 

fls. 212/214, bem como manifestação da requerente, de fls. 219/220.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276644 Nr: 5172-98.2018.811.0004
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednalva Antonia Ribeiro Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDUC - MT, Vitória Graciliana Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I), devendo 

trazer informações sobre a existência de vaga para aproveitamento da 

impetrante nas unidades de Barra do Garças – MT.Após esse prazo, com 

ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público pelo 

prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277762 Nr: 5917-78.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Jacomini Me, Agenor Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizada por Agenor Jacomini 

– Me, representada por Agenor Jacomini, em face da Fazenda Pública 

Municipal.

 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 ser 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 das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205098 Nr: 6642-72.2015.811.0004

 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: Adriane Adalber Oliveira Gomes Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Luis de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343

 PROCESSO Nº 6642-72.2015.811.0004 (CÓD.205098)

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pelo requerido, defiro o 

requerimento de fls.133, devendo ser expedida carta precatória para a 

Comarca de São José de Rio Preto para oitiva da testemunha Anísio de 

Faria, destacando o endereço mencionado a fls.134.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163888 Nr: 5571-40.2012.811.0004

 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: AJSN, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS, DMdF, LLM, SLLM, ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 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/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20.350/O, 

VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:MT13777A

 VISTOS.

Considerando que o exame de DNA foi requerido pelo autor, o mesmo 

deverá arcar com os custos, sob pena de prejuízo da prova e aplicação 

da sumula 301/STJ, no qual, de acordo com as informações passadas 

pelo Laboratório Exame é de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em 

virtude da alta complexidade, uma vez que se trata de reconstituição do 

perfil genético.

 Intimem-se as partes para comparecerem no Laboratório Exame, 

localizado na Rua Xavantes, n° 870, Centro, nesta cidade. Com contato 

pelo telefone (66) 3401 - 8796, advertindo-se que a ausência de qualquer 

das partes implicará nas devidas presunções legais.

Deverá as partes escolherem o dia e horário que ficar adequados para 

ambos, para a realização da coleta.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224973 Nr: 5883-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFR, MAFR, Luciana Fraga Leocádio, Ramaiana 

Aparecida Nunes, GNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elpidio Ribeiro Filho, Terezinha de 

Jesus Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO CAVALCANTI 

DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, MARCELO RULI - OAB:135305, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de incidente de remoção de inventariante, ajuizada por Julia 

Fraga Ribeiro, Miguel Arcanjo Fraga Ribeiro, menores impúberes, 

representados por sua genitora Luciana Fraga Leocádio, e Gabriella 

Nunes Ribeiro, em face de Espólio de Elpídio Ribeiro Filho, representado 

pela inventariante Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Os requerentes manifestaram-se pela desistência da ação com a 

extinção do feito, por não haver mais interesse no feito, fls. 103 e 108.

A requerida as fls. 113/114, concordou com o pedido de desistência 

formulado.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

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

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201596 Nr: 4758-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elpidio Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIT - OAB:12.624, MOISÉS BORGUES REZENDE JÚNIOR - 

OAB:5.374

 Vistos.

Compulsando os autos denota-se que a decisão de fls. 15 não fora 

cumprida em sua totalidade. Assim, cumpra-a integralmente.

Verifica-se ainda que o pagamento da última parcela da venda da Fazenda 

São Gabriel, descrita nas matrículas n° 7.333, n° 7.335 e n° 7.336, seria no 

dia 30 de março de 2018, deste modo intime-se a inventariante para no 

prazo de 20 (vinte dias) comprovar o pagamento, bem como a entrega das 

quotas-partes cabíveis aos herdeiros.

Com relação a autorização judicial para a outorga da escritura e 

transferência do bem imóvel denominada Fazenda Santa Terezinha, objeto 

da matrícula n° 5.214 do CRI da Comarca de Juína – MT, que fora alienada 

ainda em vida pelo de cujus, e este faleceu antes do registro do bem, é 

perfeitamente cabível, uma vez que todos os herdeiros, bem como os 

representantes do herdeiros menores em comum acordo assim o 

requerem e também informam a totalidade do pagamento.

Assim, expeça-se alvará judicial para regularizar a transmissão da 

propriedade do bem imóvel objeto da matrícula n° 5.214 do CRI da Comarca 

de Juína – MT, alienado pelo falecido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240889 Nr: 16945-14.2016.811.0004

 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: Sara Natyele Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

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

de Mato Grosso - OAB:, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 

19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrya borges freitas. - 

OAB:, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 VISTOS

Conforme o requerimento de fl. 111, determino a realização de audiência 

de conciliação, no CEJUSC, da presente Comarca.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam, à audiência de conciliação 

a ser realizada em 09 de agosto de 2018, às 14h00min (MT) pelo Núcleo 

de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, do CPC).

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271515 Nr: 1969-31.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LUZIO DIAS, MIRYAN FÁTIMA TOLEDO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO XAVIER DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO VANDERLEI DERIGGI - 

OAB:51389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 03 agosto de 2018, às 14h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 64317 Nr: 7328-79.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPPORT CARGO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Branco Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Barril Rodrigues - 

OAB:164.519/SP, Ana Paula André Da Mata - OAB:Oab/MT 10.521, 

ROGÉRIO MARTIR - OAB:163754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução, proposta por Support Cargo Ltda em face 

de Ouro Branco Transportes Ltda, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 326, o exequente foi intimado, via postal, com o intuito de promover a 

regularização da representação processual, no entanto, a 

correspondência de aviso de recebimento retornou sem que alguém 

tivesse recebido de fl. 327.

 Novamente intimado, desta vez expedida carta precatória para a 

intimação pessoal, para a constituição de causídico, sob pena de extinção, 

como demonstra a certidão de fl. 336, novamente o exequente quedou-se 

inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

Está demonstrada a desídia da parte, que, desde o mês de fevereiro do 

ano de 2017, deixou de prover o devido andamento aos autos, mesmo que 

regularmente intimado por meio eletrônico e ainda pessoalmente, restando 

claro o desinteresse em seu prosseguimento, estando o pedido 

abandonado.

Preceitua o artigo 485, em seu inciso III, do Código de Processo Civil que 

extingue-se o processo, sem resolução de 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;

Considerando o descaso da parte exequente com o seguimento do feito e 

do preceito constitucional da razoável duração do processo, é nítido o 

abandono e a necessidade da extinção do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

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

 Deixo de condenar em custas processuais e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211273 Nr: 10233-42.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Móveis Gazin - Gazin Indústria & Comércio de Móveis & 

Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os embargos à execução fiscal. Translade-se cópia desta 

sentença à execução em apenso, desmembrando os feitos. Condeno a 

embargante ao pagamento das custas processuais e em honorários que 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) pela simplicidade da demanda, nos 

termos do art. 85, § 2º, inciso I e III do CPC.Publique-se, Registre-se, e 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163982 Nr: 5688-31.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda, José Eduardo Pena
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Piedade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 VISTOS.

Intimado a se manifestar, o executado quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 224.

As fls. 219/220 o exequente vem aos autos concordar com o laudo de 

avaliação acostado ao feito, bem como atualizando a dívida e requerendo 

a designação de hasta pública para venda do bem.

Ante o exposto, nomeio os leiloeiros Cirlei Freitas Balbino da Silva, Luiz 

Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, para promoverem a alienação do 

bem, os quais deverão observar o disposto nos artigos 884 e 887 do CPC.

Intimem-se os leiloeiros nomeados para fins de pracear o bem.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221955 Nr: 4022-53.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consigo Construção e Incorporação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, acostar a matrícula 

atualizada do bem imóvel constante a fl. 24, bem como, atualizar o débito.

Após com as manifestações, voltem-me conclusos para análise do pedido 

de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85548 Nr: 8680-04.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:Oab/MT 11.178, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386

 VISTOS.

Remetam-se os autos à contadoria para elaboração do cálculo.

Apresentado o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, e não havendo manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196352 Nr: 1371-82.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLC, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de citação por hora certa.

2. Promova-se a citação do requerido no endereço indicado na inicial, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar quanto a possibilidade de 

ocultação, procedendo-se assim conforme prediz o art. 252 do Código de 

Processo Civil.

Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249914 Nr: 6125-96.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFSM, APdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 50, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos sobre a localização do 

requerido, bem como requeira o que entender de direito.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221628 Nr: 3841-52.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 Vistos.

1. Defiro o pleito de fls. 74/75.

2. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente a certidão citada pela mesma na manifestação de fls. 70/71, ou 

cópia da matrícula atualizada do imóvel ofertado como garantia na referida 

manifestação.

3. Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263021 Nr: 14894-93.2017.811.0004

 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: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263341 Nr: 15077-64.2017.811.0004

 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: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248456 Nr: 5195-78.2017.811.0004

 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: Wanderlei Farias Santos, Laura Beatriz Alves 

Rodrigues, Agropecuária Farias Santos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL VICTOR FERREIRA 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247202 Nr: 4371-22.2017.811.0004

 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: IMdP, JdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que restou prejudicada a realização da audiência 

anteriormente designada por conta do não comparecimento da parte 

requerida, conforme termo de audiência de fl. 36, REDESIGNO para o dia 

09 de agosto de 2018, às 14h30min (MT) audiência de conciliação que 

será realizado no Centro de Conciliação e Mediação.

2. Intime-se a autora, via DJE, a comparecer, com as advertências do art. 

8º da Lei 5.478/68.

3. Expeça-se carta precatória ao Juízo de Cachoeira Alta/GO a fim de 

promover a citação e intimação da parte requerida, observando-se o 

endereço apresentado à fl. 43.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266435 Nr: 17027-11.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdM, ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão do embargante. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, CPC.Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no qual arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

pela simplicidade da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, inciso I e III do 

CPC.Remetam-se cópias da presente decisão ao feito em 

apenso.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254898 Nr: 9531-28.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdM, ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93684 Nr: 7468-11.2009.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. Bettini Corretora - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Pinto Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o advogado da parte autora para que retire a carta precatória e 

proceda as devidas intimações, ou que efetue o pagamento das 

diligencias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III do CPC.

Não procedido como previsto acima, extinga-se independente de novo 

despacho.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210701 Nr: 9968-40.2015.811.0004

 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: DCLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Devidamente citado por edital, o requerido deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fls. 65.

Sendo assim, conforme o parecer ministerial, d fls. 69/70, nomeio como 

curador especial um dos membro da Defensoria Pública de Barra do 

Garças-MT, devendo ser intimado para que se manifeste no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme o art. 186 do CPC.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185690 Nr: 6850-90.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paolo Cesar da Silva, Flávia Lucia David, Antônio José 

de Almeida David, Lucileicka da Silva David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

As fls. 122/123 o advogado da parte autora manifestou nos autos para 

que haja a regularização processual do polo ativo, uma vez que o autor 

Antônio José de Almeida David veio à óbito, além do mais, juntou a cópia 

da certidão de óbito.

Sendo assim, suspendo o feito, nos termos do atrigo 313, I, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se o advogado constituído nos autos para que promova a 

habilitação dos herdeiros do falecido nos termos do art. 687, mormente em 

razão de que há informações nos autos de que a mesma possuía dois 

filhos.

Certifique-se a secretaria quanto a existência de inventário em nome do 

autor Sr. Antônio José de Almeida David.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94463 Nr: 8218-13.2009.811.0004

 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: Alexandro Takishita Martins da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Assumpção, Caixa de Previdência 

dos Funcionários Banco do Brasil - PREVI, SALETE MARIA MARCOLAN DI 

DOMENICO, José Eurípedes Furtado de Souza, Joana Maria Ferrereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Barros 

Ottoni - OAB:16785-DF, Paulo Fernando Paz Alarcón - OAB:37.007

 Vistos.

Intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da 

certidão de fls. 261, bem como petições de fls. 253 e 255.

 Após manifestação, proceda-se com as intimações das Fazendas 

Públicas.

Por fim, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 92279 Nr: 6073-81.2009.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José Abud, José Antonio Galdeano Abud, Leda 

Guimarães de Araújo Cortez, Geni Galdeano Vaz Abud, Dulcelina Jacomini 

Abud

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238273 Nr: 14993-97.2016.811.0004

 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: Consórcio Intermunicipal de Saúde Região do Garças e 

Araguaia, Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, não homologo o acordo apresentado entre as partes, tendo em 

vista que o interesse público não fora protegido.Em face da não 

homologação, intime-se o réu se manifestar sobre a complementação e 

para responder, se desejar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240504 Nr: 16681-94.2016.811.0004

 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: Banco Topázio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. de Sousa Barbosa Me, Dhyogo de Souza 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Harrisson Fernandes dos 

Santos - OAB:107778/MG, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar, apresentar o endereço dos requeridos para a citação, sob 

pena de extinção.

 Após, sem manifestação, voltem-me conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256486 Nr: 10541-10.2017.811.0004

 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: Anderson Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 As fls. 48 a parte autora manifesta desinteresse na realização da 

audiência de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-SE a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 09 de agosto de 

2018, às 15h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154738 Nr: 6428-23.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Carlos Antônio Mecena de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrielly Moreira Carvalho, Felipe Moreira 

Carvalho, Valeria Vinicia Gomes Moreira, Espólio de Adriano Martins 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 VISTOS.

Em face da inércia da parte exequente, conforme certidão de fls. 474, os 

autos aguardarão no arquivo até provocação dos autores, se 

encontrados bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, §§2º e 3º, do 

Código Processual Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278507 Nr: 6349-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Eduardo Silvério, Sonia Regina Arcon Pedroso 

Silvério, Ivan Szeligowski Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Szeligowiski Ramos - 

OAB:2296-A, TALITA LAURA DE LIMA COELHO - OAB:19560/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Sergio Eduardo Silvério, 

Sonia Regina Arcon Pedroso Silvério e Ivan Szeligowski Ramos, em face 

de Adelmar Pinheiro Silva, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Narram os autores, em apertada síntese, que na ação de execução, cód. 

19408, em apenso, tendo com parte exequente Adelmar Pinheiro Silva, e 

parte requerida Irineu Pirani, fora nomeado bens à penhora as fls. 534, 

dentre eles um prédio comercial com área de 450m², Lote n° 2, quadra n° 

29, rua Carajás, registrado no CRI de Barra do Garças, sob o n° 7.540, 

livro n° 02. E que referido bem foram adquiridos através de escritura 

pública de compra e venda, lavrada em 23 de junho de 1997.

Requer o recebimento da peça vestibular, com a suspensão, in limine, da 

ação executiva (código 19408 – sistema Apolo).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/21.

É o relatório.

De acordo com o art. 674, CPC, quem, não sendo parte no processo, 

sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, 

poderá pleitear pelo seu desfazimento ou sua inibição por meio de 

embargos de terceiro.

Na hipótese em comento, os embargantes comprovaram suas qualidades 

de terceiros, nos termos do inciso I, §2º do artigo 674 do CPC.

 No que toca ao pedido de suspensão, tem-se que, é necessário a 

suficiente comprovação do domínio ou da posse para a suspensão da 

constrição realizada (art. 678, CPC).

No presente caso, verifica-se que os embargantes juntaram farta 

documentação demonstrando a posse do bem, restando, no momento, 

suficientemente demonstrado para dar ensejo à suspensão prevista no 

artigo 678 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, RECEBO os presentes embargos para discussão e DEFIRO 

o pedido de suspensão da ação executiva autuada sob o código 19408.

CITE-SE a parte embargada para, querendo, contestar os embargos no 

prazo legal (art. 679 do CPC).

 Translade cópia dessa decisão para o processo cód. 19408.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277089 Nr: 5472-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel VOYAGE G6 

CITY 1.0 8V, MARCA VOLKSWAGEM, COR PRATA, ANO 2012, MODELO 

2013, CHASSI 9BWDA05U6DT228198, PLACA OMN - 1651, a ser 

cumprida por meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser 

efetuada a entrega do bem e seus respectivos documentos. Com 

fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do veículo, 

DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, ou da 

pessoa de quem este indicar, mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC. Somente 

após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder 

a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo da 

petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções previstas 

na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o 

réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo credor na 

inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, obtendo-se, 

assim, a restituição do veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias sem ter havido o pagamento da integralidade da dívida, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do autor.Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias após a execução da liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e 

não sendo apresentada resposta, será decretada a revelia da requerida, 

conforme dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil. Por fim, caso 

reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado à parte autora o 

disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. 

Caso não haja pagamento do débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE 

ao DETRAN-MT acerca da diligência realizada com o escopo de que este 

órgão, assim que informado, proceda a retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos 

Automotores (RENAVAM).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277755 Nr: 5913-41.2018.811.0004

 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: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação de danos morais ajuizada por Sebastião Mendes 

Moreira, em face de Município de Barra do Garças – MT, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada, uma vez que apesar de ser aposentado por invalidez, este atua 

com advogado militante na região, além de possuir diversos lotes em seu 

nome.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais remanescentes.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271888 Nr: 2203-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel STRADA CD 

WORKING CELEBRAON 2 1.4 8V FLEX 3P, MARCA FIAT, COR CINZA 

CROMO, ANO 2014, MODELO 2014, CHASSI 9BD578341F7886800, 

PLACA QBJ - 3349, a ser cumprida por meio de mandado judicial, devendo 

no ato de apreensão ser efetuada a entrega do bem e seus respectivos 

documentos. Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a 

apreensão do veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em 

favor do autor, ou da pessoa de quem este indicar, mediante termo de 

responsabilidade, restando vedado o depósito em favor de terceiros, 

funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da 

CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do 

conteúdo da petição inicial, bem como dos prazos, providências e 

sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir 

transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida 

indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução 

da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 
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integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da liminar. 

Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil. Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, 

fica facultado à parte autora o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 

911/69 c/c Lei 13.043/2014. Caso não haja pagamento do débito no prazo 

acima assinalado, OFICIE-SE ao DETRAN-MT acerca da diligência realizada 

com o escopo de que este órgão, assim que informado, proceda a retirada 

de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM). Na mesma condição, não configurado 

o adimplemento,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 74092 Nr: 7132-75.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lélio Silva Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Sousa Varjão Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 74092

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Lélio Silva Guimarães 

em face de José de Sousa Varjão Neto.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome 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, 10 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275756 Nr: 4575-32.2018.811.0004

 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: Basilio Nocera Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, é necessário que o autor emende a inicial, adequando a 

ação à causa de pedir.Deste modo, intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a Inicial, sob pena de indeferimento da 

mesma.Decorrido o prazo, não emendada a inicial, volte-me para o 

indeferimento da mesma, nos termos do art. 330,I do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276615 Nr: 5163-39.2018.811.0004

 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: JOEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noticia dos Municipios, Antônio Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA MORGANNA SANTOS 

SILVA - OAB:21510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que nos autos não há comprovação do pagamento das 

custas e taxas processuais, mais somente da tabela (C) Distribuidor e 

Contador, intime-se o requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, comprovando o recolhimento das custas processuais 

remanescentes, sob pena de indeferimento da mesma.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278338 Nr: 6251-15.2018.811.0004

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel F-PACE 2.0 

PRESTIGE, MARCA JAGUAR, COR VERMELHA, ANO 2016, CHASSI 

SADCA2BN1HA073063, PLACA PAR - 5252, a ser cumprida por meio de 

mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega do 

bem e seus respectivos documentos. Com fundamento no artigo 840, §1º, 

do CPC, após a apreensão do veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho 

deposite-o em favor do autor, ou da pessoa de quem este indicar, 

mediante termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor 

de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o 

artigo 697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder a citação da parte requerida, 

cientificando-a acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos 

prazos, providências e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido 

o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da 

liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, 

será decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Por fim, caso reste infrutífera a execução da 

liminar, fica facultado à parte autora o disposto no artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. Caso não haja pagamento do 

débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE ao DETRAN-MT acerca da 

diligência realizada com o escopo de que este órgão, assim que 

informado, proceda a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem 

junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). Na 

mesma condição, não configurado o adimplemento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277008 Nr: 5418-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Alves Barbosa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celma Sá de Alencar, Adilaine Castro 

Cruz Oliveira, Clauny Barcellos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Felipe Pimenta de 

Paoli - OAB:22582/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE a requerente a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 13 de 

setembro de 2018, às 13h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, §8º, do CPC).
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Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Cumpra-se. Citem-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177883 Nr: 12160-14.2013.811.0004

 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: Karla Daniela de Almeida Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Mato Grosso - OAB:

 Em razão do trânsito em julgado da sentença confirmada em duplo grau 

de jurisdição, com fundamento no artigo 509 do CPC/2015, determino a 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser apurada observando-se o 

rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a natureza do objeto da 

liquidação.Nesses termos, intimem-se as partes 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/2015. Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público estadual.À Distribuição 

para anotar tratar-se de execução de sentença. Por fim, deixo consignado 

que, quanto à parte autora, querendo, poderá complementar o pedido de 

folhas 95, instruindo-o com outros documentos e pareceres que entender 

pertinentes. Intimem-se. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189786 Nr: 10136-76.2014.811.0004

 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: Dorcas Cardoso Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Vislumbro, por ora, a presença das condições da ação e a competência 

deste juízo:

À Distribuição para anotar tratar-se de execução de sentença.

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

promova a progressão funcional da exequente, tal como determinado no 

decisum de fls. 229/235, observando-se os aumentos oriundos da aludida 

progressão, sob pena de multa diária no importe de 500 (quinhentos reais) 

até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá recair na pessoa 

do alcaide municipal.

Sem prejuízo, intime-se a exequente para apresentar demonstrativo do 

cálculo atualizado oriundos da progressão.

Apresentado o cálculo, intime-se a executada para, querendo, em 30 

(trinta) dias, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

 Sem oposição de embargos, voltem-me para homologar os cálculos e 

ordenar a expedição de requisição ou precatório.

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190400 Nr: 10572-35.2014.811.0004

 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: Rita Coelho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

de Mato Grosso - OAB:

 Em razão do trânsito em julgado da sentença confirmada em duplo grau 

de jurisdição, com fundamento no artigo 509 do CPC/2015, determino a 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser apurada observando-se o 

rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a natureza do objeto da 

liquidação.Nesses termos, intimem-se as partes 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/2015. Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público estadual.À Distribuição 

para anotar tratar-se de execução de sentença. Por fim, deixo consignado 

que, quanto à parte autora, querendo, poderá complementar o pedido de 

folhas 419/423, instruindo-o com outros documentos e pareceres que 

entender pertinentes. Intimem-se. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278056 Nr: 6074-51.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT, Getúlio Dutra Vieira Neto 

(Prefeito)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Daniela Souza Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

2. Trata-se de embargos à execução proposto pelo Município de 

Araguaiana – MT, em face de Patrícia Daniela Souza Aquino, todos 

devidamente qualificados nos autos.

3. Intime-se a embargada para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

4. Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277372 Nr: 5653-61.2018.811.0004

 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: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel GOL (NVOV) 

1.0 MI TO, MARCA VW- - VOLKSWAGEN, COR VERMELHA, ANO 2016, 

CHASSI 9BWAA05U5AP048895, PLACA NPJ – 5999, a ser cumprida por 

meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a 

entrega do bem e seus respectivos documentos. Com fundamento no 

artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do veículo, DETERMINO que o 

senhor Meirinho deposite-o em favor do autor, ou da pessoa de quem este 

indicar, mediante termo de responsabilidade, restando vedado o depósito 

em favor de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como 

dispõe o artigo 697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que 

o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder a citação da parte requerida, 

cientificando-a acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos 

prazos, providências e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido 

o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da 

liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, 

será decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do 
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Código de Processo Civil. Por fim, caso reste infrutífera a execução da 

liminar, fica facultado à parte autora o disposto no artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. Caso não haja pagamento do 

débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE ao DETRAN-MT acerca da 

diligência realizada com o escopo de que este órgão, assim que 

informado, proceda a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem 

junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). Na 

mesma condição, não configurado o adimplemento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275495 Nr: 4417-74.2018.811.0004

 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: TAdS, SAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Uma vez comprovada a relação de parentesco, arbitro os alimentos 

provisórios devidos pelo pai ao filho, ora requerente, em 30% (trinta vinte 

por cento) do salário mínimo.

Defiro o pedido de desconto em folha de pagamento do salário do 

requerido, dos alimentos provisórios fixados acima. Oficie-se a empresa 

Transportadora 5S, para que proceda o referido desconto.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 16 de agosto 

de 2018, às 14h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266603 Nr: 17121-56.2017.811.0004

 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: DdSL, DdSL, EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCMdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que restou prejudicada a realização da audiência 

anteriormente designada por conta da não intimação da parte requerida, 

conforme termo de audiência de fl. 25, REDESIGNO para o dia 16 de 

agosto de 2018, às 15h00min (MT) audiência de conciliação que será 

realizado no Centro de Conciliação e Mediação.

2. Intime-se a autora, via DJE, a comparecer, com as advertências do art. 

8º da Lei 5.478/68.

3. Expeça-se nova carta precatória ao Juízo de Cuiabá/MT a fim de 

promover a citação e intimação da parte requerida, observando-se o 

endereço acostado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220313 Nr: 3015-26.2016.811.0004

 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: ZBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, ANTONIO JOÃO FERREIRA IGLESIAS - OAB:3166-A, Arlete 

Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, CINTIA ARBUÉS NERY DA 

SILVA. - OAB:9.923-B, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, HNBERTO ALVES DO NASCIMENTO - OAB:14.040, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 VISTOS.

Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por Zenildo Batista 

Valadão, em desfavor de Gustavo Gomes Valadão, neste ato 

representado por sua genitora Juscilene Gomes da Silva, todas 

devidamente qualificadas e individualizadas nos autos em epígrafe.

1. O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou 

conhecido diretamente o pedido das autoras, tendo em vista o seu estado.

2. A parte Requerida foi devidamente citada, apresentando contestação 

às fls. 71/73.

3. Às fls. 90//91 foi apresentada impugnação à contestação pela parte 

autora.

4. As partes são legítimas e o processo até o momento, não apresenta 

vício ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.

5. Ante o exposto dou por saneado o presente feito, pois que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

6. Deste modo, defiro a produção de prova testemunhal requerida, 

conforme autoriza o art. 278 do CPC e designo audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada no dia 08 de agosto de 2018, às 14:00 horas 

(MT).

 7. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem 

rol de testemunhas.

8. 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.

9. Intimem-se.

10. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278311 Nr: 6244-23.2018.811.0004

 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: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnys Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel BROS 160 

ESD, MARCA HONDA, COR PRETA, ANO 2015, MODELO 2015, CHASSI 

9C2KD0800FR058047, PLACA QBU – 1479, a ser cumprida por meio de 

mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega do 

bem e seus respectivos documentos. Com fundamento no artigo 840, §1º, 

do CPC, após a apreensão do veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho 

deposite-o em favor do autor, ou da pessoa de quem este indicar, 

mediante termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor 

de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o 

artigo 697 da CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder a citação da parte requerida, 

cientificando-a acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos 

prazos, providências e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014, a seguir transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da 

integralidade da dívida indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) 

dias, após a execução da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do 

veículo livre de ônus. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido 
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o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da 

liminar. Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, 

será decretada a revelia da requerida, conforme dispõe o artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Por fim, caso reste infrutífera a execução da 

liminar, fica facultado à parte autora o disposto no artigo 3º, § 12, do 

Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014. Caso não haja pagamento do 

débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE ao DETRAN-MT acerca da 

diligência realizada com o escopo de que este órgão, assim que 

informado, proceda a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem 

junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). Na 

mesma condição, não configurado o adimplemento,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278345 Nr: 6253-82.2018.811.0004

 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: Nelson Geraldo Ferreira

 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.

Considerando que nos autos há somente comprovação do pagamento das 

custas e taxas processuais, não existindo da tabela (C) Distribuidor e 

Contador, intime-se o requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, comprovando o recolhimento das custas processuais 

remanescentes, sob pena de indeferimento da mesma.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238261 Nr: 14985-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Virgilio Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE o executado 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.

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, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276830 Nr: 5300-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Otacilio Lopes Meirelles, Paulo Moises Lopes 

Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Meirelles Mattos Rodrigues, Adauto 

Lima Meirelles, Lindomar Lima Meirelles, Silvio Luiz Lima Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação de imissão na posse c/c perdas e danos e lucros 

cessantes c/c tutela de urgência de natureza antecipada, ajuizada por 

Espolio de Otacílio Lopes Meirelles, representado por Paulo Moises Lopes 

Meirelles, em face de Vera Lucia Meirelles Mattos Rodrigues, Adauto Lima 

Meirelles, Lindomar Lima Meirelles e Silvio Luiz Lima Meirelles, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto este não acostou 

aos autos documentos que realmente comprovem a hipossuficiência 

alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274868 Nr: 4005-46.2018.811.0004

 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: DAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta maneira, o pedido do requerente deve ser deferido, haja vista este 

ter demonstrado os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar. 

Ademais, é pertinente o pedido de guarda, instituto que tem a vantagem de 

ser utilizada de imediato, sem maiores formalismos, estes sempre em 

prejuízo da criança, por retardar proteção que lhe deve prestar a lei. Ante 

ao exposto, defiro o pedido de tutela de urgência deferindo o pedido de 

guarda provisória da menor Isabella Parreira Rosa ao requerente Decimar 

Augusto Rosa, mediante termo. CITE-SE o requerido e INTIME-SE a 

requerente a fim de que compareçam, à audiência de conciliação a ser 

realizada em 13 de setembro de 2018, às 13h30min (MT) pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, do CPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, 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). Proceda-se a realização de Estudo 

Psicossocial na residência da parte autora, pela equipe multidisciplinar 

forense, devendo a mesma apresentar relatório no prazo de 30 (trinta) 

dias.Com o estudo nos autos, abra-se vista ao Representante do 

Ministério Público.Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme 

requerido.Cumpra-se. Intime-se. Cite-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254449 Nr: 9243-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de segurança pleiteada 

pela autora na inicial (art. 1º e ss da Lei nº 12.016/2009 c/c 487, I, do 

CPC). Sem custas e despesas processuais, conforme estabelece o art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Indevidos honorários 

advocatícios, na esteira das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF 

e STJ.Publique-se. Registra-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 04 de junho de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244820 Nr: 2663-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Sebastião de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 VISTOS.

As fls. 422/422v o requerente manifestou nos autos para que haja a 

regularização processual do polo passivo, uma vez que a parte autora 

veio à óbito, além do mais, juntou a cópia da certidão de óbito.

Sendo assim, suspendo o feito, nos termos do atrigo 313, I, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se o advogado constituído nos autos para que promova a 

habilitação dos herdeiros do falecido nos termos do art. 687, mormente em 

razão de que há informações nos autos de que a mesma possuía dois 

filhos menores.

Certifique-se a secretaria quanto a existência de inventário em nome da 

autora Sr. Juarez Sebastião de Almeida.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255815 Nr: 10112-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Sebastião de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 

21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Marcelo Farias 

Santos de Almeida - OAB:MT 15.250-A, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

As fls. 291/291v o requerente manifestou nos autos para que haja a 

regularização processual do polo passivo, uma vez que a parte autora 

veio à óbito, além do mais, juntou a cópia da certidão de óbito.

Sendo assim, suspendo o feito, nos termos do atrigo 313, I, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se o advogado constituído nos autos para que promova a 

habilitação dos herdeiros do falecido nos termos do art. 687, mormente em 

razão de que há informações nos autos de que a mesma possuía dois 

filhos menores.

Certifique-se a secretaria quanto a existência de inventário em nome da 

autora Sr. Juarez Sebastião de Almeida.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194521 Nr: 206-97.2015.811.0004

 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: Tânia Ferreira da Silva Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Gomes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 03 agosto de 2018, às 15h00min (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.: 63781 Nr: 6801-30.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, José Antonio Galdeano Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Nos termos do artigo 40, §4° da LEF, intime-se a exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da possível ocorrência de 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178433 Nr: 359-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemberg Gomes Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 PROCESSO 359-67.2014.811.0004 (CÓD. 178433)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Waldemberg Gomes 

Machado em face de Banco Bradesco Financiamentos s/a.

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 
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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, 10 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 233895 Nr: 11936-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 04.06.2018, às 13h39min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, representada pelo Advogado Adelmo 

Henrique Oliver (OAB 18.461). Presente o réu. Realizado o interrogatório. 

Pelo réu foi exposto o desejo de ser assistido pelo Advogado Adelmo 

Henrique Oliver, para este ato. Após, o MM Juiz, em áudio, concedendo 

liberdade provisória ao réu, em razão pelo prolongamento da instrução. 

Após, decidiu: “1. Expeça-se alvará de soltura. 2. Após o prazo de 6 

(seis) meses, a contar de hoje, vistas às partes para legações finais por 

memoriais, independentemente de conclusão do exame antropológico.” 

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.: 273402 Nr: 3207-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rodrigues da Silva, Alan Henrique 

Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Em 04.06.2018, às 13h39min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa Bastos Marques técnica, representada pelo 

Advogado Adelmo Henrique Oliver (OAB 18.461). Presentes os réus. 

Realizada a oitiva das testemunhas João Vitor de Carvalho Costa, Rafael, 

Talitha Jesus Carmo Sousa e Vidalci de Campos Silva. Realizados os 

interrogatórios. Pela defesa técnica, em áudio, é postulada a revogação da 

prisão domiciliar da ré Patrícia Rodrigues da Silva. O Ministério Público 

manifesta pelo deferimento do pedido. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Revogo as cautelares atinente à prisão domiciliar e monitoramento 

eletrônico em favor de Patrícia Rodrigues da Silva. 2. Vistas às partes 

para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273442 Nr: 3236-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Paula Veiga, Alex Aires Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 04.06.2018, às 18h23min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes. 

Presentes os réus. Realizada a oitiva das testemunhas Istenio Alexandre 

da Silva, Reinaldo Domingues de Araujo e Lindomar Tavares Roldão. 

Realizados os interrogatórios. O Ministério Público manifesta pela 

desistência da testemunha Salmon Hilário Ribeiro. Após, o MM Juiz, 

decidiu: “1. Homologo a desistência da testemunha Salmon Hilário Ribeiro. 

2. Vistas às partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 250256 Nr: 6380-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 250256

1. Relatório

 Trata-se de Executivo de Pena em desfavor do reeducando Marcos 

Vinicius de Sousa ,nascido em 09.03.1989, filho de Silvia Regina de 

Souza, ostentando a seguinte guia de execução:

a) Guia de fls. 18/18-v: Pena: 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses, de 

reclusão e 14 (quatorze) dias –multa; Crime: art. 155, §4º, inciso IV, c/c 

art.71, caput,, ambos do CP; Regime: aberto; Data do fato: 11.06.2007; 

Recebimento da denúncia: 02.07.2007; Prisão em: 11.06.2007, e soltura 

em: 06.07.2007; Prisão em: 03.07.2013 e soltura em: 04.09.2013; 

Sentença: 23.01.2009; Trânsito em julgado para o MP: 25.09.2009; Trânsito 

em Julgado para a defesa em: 05.10.2009; Trânsito em julgado para o réu: 

20.11.2009;

b) Guia de fls. 122/122-v: Pena: 02 (dois) anos, 09 (nove) meses, de 

reclusão, e 30 (trinta) dias –multa; Crime: art. 155, §4º, incisos I e IV, do 

CP; Regime: fechado; Data do fato: 14.07.2011; Recebimento da denúncia: 

04.08.2011; Prisão em: 14.07.2011, e soltura em: 11.08.2011; Prisão em: 

06.07.2015, e soltura em: 11.08.2011; Sentença: 16.11.2012; Trânsito em 

julgado para o MP: 30.01.2013 ; Trânsito em Julgado para a defesa: 

13.02.2013; Trânsito em julgado para o réu: 01.07.2011.

c) Guia de fls. 167/169--v: Pena: 02 (dois) anos, de reclusão, e 100 (cem) 

dias–multa; Crime: art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do CP; Regime: aberto; 

Data do fato: 30.05.2014; Recebimento da denúncia: 26.06.2014; Prisão 

em: 30.05.2014, e soltura em: 02.10.2014; Sentença: 02.10.2014; Trânsito 

em julgado para o MP: 13.10.2014 ; Trânsito em Julgado para a defesa: 

14.11.2014; Trânsito em julgado para o réu: 13.10.2014.

d) Guia de fls. 229/229-v: Pena: 06 (seis) anos 08 (oito) meses, de 

reclusão, e 100 (cem) dias-multa; Crime: art. 157, §2º, inciso I, do CP; 

Regime: fechado; Data do fato: 05.02.2017; Recebimento da denúncia: 

01.03.2017; Prisão em: 06.02.2017, e soltura em: 06.02.2017; Sentença: 

25.04.2017; Trânsito em julgado para o MP: 02.05.2017 ; Trânsito em 

Julgado para a defesa e réu: 25.04.2017;

 Quanto à guia de fl.229/229-v, consta pelo Juízo da 2ªV./Criminal desta 

Comarca cópia de sentença condenatória (fl.238/242-v), atribuindo ao 

reeducando a imputação delituosa prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, 

aumentando em sua pena 1/3 (um terço) da pena conforme previa o 

Código Penal. Nestes termos:

 “(...)

 Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento 

referente aos incisos I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal.

 Neste ponto assinalado que não adoto o critério matemático fixo, ou seja, 

uma causa de aumento equivaleria a 1/3 no aumento da pena e assim 

sucessivamente.

 Assim, exaspero a pena em 1/3, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, pena esta que torno definitiva por não haver 

outras causas de aumento e de diminuição de pena.

(...) (GRIFO NOSSO)”

Ocorre que a Lei nº. 13.564/18, alterou o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor sobre os crimes de furto 

qualificado e de roubo quando envolvam explosivos e do crime de roubo 

praticado com emprego de arma de fogo ou do qual resulte lesão corporal 

grave, revogando entre outros, o inciso I, do §2º, do art.157, do CP.

Dessa forma, diante da súmula 611, do STF, é dever do Juiz da execução 
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aplicar a lei mais benigna:

“Súmula 611. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao 

juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.”

Assim, aplico o abolitio criminis, quanto ao aumento de pena previsto em 

sentença de fls.238/242-v, extirpando o aumento de 1/3 na segunda fase 

da dosimetria e mantendo, como definitivo, o quantum de pena encontrado 

na pena-base, ou seja 05 (cinco) anos.

 Em análise à fls.258/259, o fato informado pelo diretor da cadeia pública 

de Barra do Garças-MT em desfavor do reeducando Marcos Vinícius de 

Sousa, encontra-se em apuração em ação penal nos autos de cód. 

262323, já em fase instrutória.

Em decisão de fl.261, requisitou-se a remessa pelo Cadeia Pública, do 

termo decisório do Procedimento Administrativo Disciplinar em face do 

reeducando.

 Posteriormente, em fl.264, em resposta ao ofício o Diretor da Cadeia 

apenas informou o processo em andamento contra o reeducando, e, 

dessa forma, não apresentou o devido termo decisório.

A ausência de conclusão do PAD inviabiliza a análise de regressão 

definitiva. O STJ, no Resp 1378557, d.j. 23.10.2013, sedimentou a 

imprescindibilidade do PAD para reconhecimento da falta grave, e seus 

efeitos, na execução penal:

 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO 

PENAL. 1. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE 

DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

(PAD). DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 59 DA LEI DE EXECUÇÃO 

PENAL. PODER DISCIPLINAR.

ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DO PRESÍDIO (LEP, ARTS. 47 E 48). DIREITO DE 

DEFESA A SER EXERCIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DEFENSOR 

PÚBLICO NOMEADO. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 2. 

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da 

execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento 

administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o 

direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor 

público nomeado.

2. Recurso especial não provido.

 Em seguida, editou-se a Súmula 533, STJ:

 Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no 

âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento 

administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o 

direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor 

público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, 

DJe 15/06/2015).

 A aplicação da Súmula 533, STJ, tem sido mantida, atualmente. Veja-se, 

STJ, HC 429397, d.j. 13.03.2018:

 HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTAS DE NATUREZA GRAVE. NULIDADE 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE 

DEFESA TÉCNICA NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO 

CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela 

Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido 

de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, 

situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados 

casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar 

constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da 

execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento 

administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o 

direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor 

público nomeado" (REsp n. 1.378.557/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, DJe de 21/3/2014).

III - O Plenário do col. Pretório Excelso, em julgamento do RE n. 398.269/RS, 

Rel. Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/2/2010, concluiu pela 

inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 5 aos procedimentos 

administrativos disciplinares realizados em sede de execução penal, 

ressaltando a imprescindibilidade da defesa técnica nesses 

procedimentos, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, aos ditames da LEP e à legislação processual penal.

IV - A oitiva de testemunhas no procedimento administrativo disciplinar 

instaurado para apuração de falta grave supostamente praticada no curso 

da execução penal sem a presença de defesa técnica viola os princípios 

do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade absoluta 

do PAD.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para

declarar nulo o PAD n. 102/2016, sem prejuízo de nova instauração.

 Aplica-se o entendimento da Súmula 533, STJ, ainda que o fato ensejador 

de falta grave seja configurador de crime. Nesse sentido, STJ, AgRg no 

HC 423979, d.j.06.03.2018:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FALTA 

GRAVE. CRIME DOLOSO. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA 

INSTAURAÇÃO DE PAD. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 

DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento 

Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta 

disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu 

enunciado sumular n.º 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, 

inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na 

prática de crime doloso durante a execução da pena.

2. Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia 

instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PADe a oitiva 

do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão 

definitiva.

3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento 

administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e 

definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto 

acautelatório, mantida a anulação parcial.

4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da 

desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação 

para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no 

curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º

526.

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da

regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de

nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento

administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta

disciplinar cometida pelo paciente.

2. Dispositivo

a) Retifique-se a guia de fls.229/229-v, substituindo a pena para 05 

(cinco) anos, de reclusão.

b) Atualize-se o cálculo, alterando a pena, conforme acima descrito;

c) Aguarde-se a conclusão do PAD, para análise de regressão;

 d) Intime-se.

e) cumpra-se.

Barra do Garças, 30.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268449 Nr: 18349-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redder Klyffer Lopes Ramos, Jhonatan Batista 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 04.06.2018, às 18h49min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes. 

Presentes os réus. Realizada a oitiva das testemunhas Paulo Gonzaga 

Nery, Fellype Augusto Pereira dos Santos, Patrick Milhomen Silva e 

Edsinomar Maciel Gonçalves. Realizados os interrogatórios. Após, o MM 

Juiz, decidiu: “1. 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.: 252146 Nr: 7771-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiublynner Oliveira Nobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação pessoal do réu para responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-o que se não o fizer ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

c) Acompanho o exposto pelo Ministério Público a respeito do art. 244-B, 

caput, da Lei n° 8.069/90, em relação ao réu Hiublynner Oliveira Nobre.

d) Declaro extinta a punibilidade de JOÃO VITOR CAMARGO, nos termos 

do art. 107, I, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175331 Nr: 9000-78.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziano Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 41.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8010566-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CUSTODIO CARDOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMAÇÃO 500 MILHAS (EMBARGADO)

WALTON GUIMARAES DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (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 EVALDO CUSTODIO CARDOSO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) EMBARGANTE: IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

MT0018599A para se manifestar acerca da certidão do senhor Oficial de 

Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PETERSON DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

 

NTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/07/2018 Hora: 14:15 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA (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:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 1000639-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 20/06/2018 Hora: 14:15 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010923-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABIDIAS SANTOS MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FRANCISCO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 

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) 
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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- 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.
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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 
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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- 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.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 
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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 

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 
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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.
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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- Pois 

bem. Para a concessão in limine litis da tutela em voga, faz-se necessário 

que no caso sub judice estejam presentes os requisitos delineados no 

artigo acima transcrito. Assim sendo, 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 autora prova, 

notadamente por se tratar de relação consumerista. No que tange o 

requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato há elementos indicando que o contrato não está sendo 

devidamente cumprimento, causando, em tese, aborrecimentos a parte 

autora, de ordem pessoal. Impende mencionar, que atualmente o uso de 

serviços de telefonia, gerou uma grande demanda acerca de ofertas e 

facilidades proporcionadas por operadoras, através de serviços que, 

diariamente, fazem cada vez mais vítimas de aborrecimentos ocasionados 

por incapacidade de uma prestação de serviço límpida por parte das 

operadoras, incapacidade esta que não podem, tampouco devem, ser 

suportadas pelo consumidor. O perigo da demora exsurge no pleito ao 

demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional a 

parte autora acerca de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em 

constante ameaça de sofrer constrangimentos, cabendo destacar que a 

delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito 

alhures, enormes prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se 

refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já 

lesado da Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação 

na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há 

óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da 

parte autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a 

quo ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 
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5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido para que a demandada 

abstenha-se de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito atinente as dividas espelhadas na presente rusga, sob pena de 

multa no valor de R$100,00 (cem reais), por cada ato descumprido, sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 8-Tendo em 

vista já ter sido aprazada audiência de conciliação, proceda à citação 

pessoal da 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(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.
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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 em apreço estejam 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 autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam estar ocorrendo descontos na aposentadoria da parte 

autora, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado 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 
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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 e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA vindicada no que toca ao pedido para que 

a requerida abstenha-se de proceder com os descontos na folha de 

pagamento do requerente, até o deslinde final da rusga, sob pena de 

incorrer em multa inibitória no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta 

reais), por cada desconto realizado, 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 ofício ao INSS para que promova a suspensão das cobranças em 

comento, até o deslinde final da rusga, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização. 9- APRAZE 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. 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. 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. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DIAS DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME (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 
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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 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. Frente ao exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 

300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela provisória. 4- 

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. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER PINHEIRO (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 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. Frente ao exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 

300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela provisória. 4- 

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. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. COMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE GOMES FERREIRA 38380668120 (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. 
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§ 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. Frente ao exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 

300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela provisória. 4- 

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. 5- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 6- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000767-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE FREITAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DA SILVEIRA NETO OAB - GO29647 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MENDES BORGES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de embargos de terceiros c/c pedido liminar orquestrado por 

REGINALDO RODRIGUES DE FREITAS, colimando a retirada da restrição 

judicial que recaiu, em tese, sob bem móvel que alega ser de sua 

propriedade. Alega ainda, que a referida penhora está ocasionando danos 

ao embargante, requerendo, portanto, a suspensão da constrição judicial 

até o julgamento dos presentes embargos, pedido este que passo a 

apreciar doravante e desde já adianto que merece ser indeferido. 

Inicialmente, verifico que a vestibular preenche os requisitos do Estatuto 

Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 

320, não sendo o caso de aplicabilidade do artigo 321 do código alhures 

mencionado, estando presentes, os pressupostos processuais, recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo, sem 

efeito suspensivo. Conveniente registrar que para a concessão de liminar 

em sede de embargos de terceiros necessário se faz que os elementos 

probatórios carreados aos autos sejam suficientes a ponto de restar 

provado o domínio ou a posse por parte do embargante, a teor do que 

preconiza o art. 678, do CPC, in verbis: "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 reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido." Imperial destacar que não se exige que 

esses elementos probatórios seja indene de dúvida, contudo é 

imprescindível que sejam satisfatórios ou indiquem indício relevante que 

faça o embargante merecer tal pleito. Pois bem, conforme dito acima, na 

hipótese vertente, os documentos carreados aos autos não são 

suficientes para deferir a liminar, eis que não provada a propriedade. A 

questão que melhor contribui para esta conclusão é que, no caso, a parte 

embargante não aportou aos autos documentos que comprovem, como 

dito, a propriedade do embargante, vez que em análise de cognição 

sumária, os carreados ao processo são insuficientes para tanto. Portanto, 

em análise de cognição sumária, não foi possível identificar os argumentos 

trazidos pelo embargante, eis porque com fundamento no art. 300, do CPC, 

INDEFIRO a liminar anelada. Intimem-se os embargados para, em 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a respectiva constetação, sob pena de ser 

reconhecida a revelia, nos termos do art. 679, do CPC. Após, faça 

conclusos. DETERMINO que a secretaria promova a extração de cópias da 

presente decisão, colacionando-a aos autos principais. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, na forma da Lei 9.099/1995. 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 da 

Fazenda Pública, 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 deste 

Juizado. 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. Corroborando com o 

mencionado artigo, convém destacar o disposto no art. 3.°, da Lei 

12.153/2009, in verbis: “Art. 3°. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação”. 4. 

Pois bem, conforme restou grafado alhures para a concessão da tutela 

antecipada, faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes 

os requisitos delineados nos artigos acima grafados. Com efeito, a 

probabilidade do direito restou devidamente demonstrada, haja vista que a 

deterioração do veículo poderá desestimular o requerente a retirar o 

veículo, face o valor de mercado do mesmo. Outrossim, também está 

caracterizado o perigo de dano, notadamente pelo fato de que a 

apreensão do veículo acarretará danos de maior envergadura do que a 

manutenção da mesma. 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. 4. Insta consignar que nesta sede processual não 

se faz um julgamento antecipado da lide, mas tão somente um análise de 

cognição sumária acerca da presença ou não dos requisitos necessários 

para a concessão da tutela antecipada. 5. 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 da parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o requerido entregue o 

veículo ao reclamante independentemente do pagamento da estadia, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), 

sem prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 6. 

Havendo descumprimento da presente decisão, extraia-se cópias dos 

autos e faça remessa ao Ministério Público Estadual para apurar suposta 
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conduta ilícita praticada pelo responsável pelo cumprimento desta ordem. 

7. A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 

da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante do Departamento de Trânsito do 

Distrito Federal, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com 

o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de 

um quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões 

no Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública 

vige o enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar 

apresentar defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 8. Deste modo, determino 

que sejam as partes requeridas citadas para apresentarem defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 9. Cite-se a parte requerida observando o disposto 

no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código de 

Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, 

todos do mesmo diploma. 10. Expeça-se o necessário. 11. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000715-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVO VANDERLEY ELIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JULIANO VIEIRA BOHRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. 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 análise estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo supramencionado. No caso em tela, em 

sede de tutela antecipada, o autor descreve os requisitos para concessão 

da tutela provisória de urgência, contudo, aparentemente por um equívoco, 

uma vez que se refere à medida no fechamento da peça, não especifica 

qual o pedido antecipatório. Com efeito, é cediço que em função do 

princípio do dispositivo, não cabe ao magistrado agir de ofício para 

conceder aquilo que não fora expressamente pedido pela parte, afastando 

os requisitos legais. 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. 4. Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que no âmbito dos procedimentos do juizado especial e nos 

processos em que não se lança decisão saneadora, o momento adequado 

é quando da prolação da sentença, vez que a regra da inversão se presta 

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 nos procedimentos onde não se é 

possível deitar uma decisão saneadora definindo as provas que as partes 

devem produzir, 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. Neste sentido já se manifestou o STJ, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. 

SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊ-NCIA. 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. Ex positis, nos termos do art. 300 do 

CPC INDEFIRO o pedido do promovente de tutela provisória. 7. 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. 8. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 10. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. 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 parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 
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em seu bojo nossas homenagens. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO GABRIEL DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME (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. 
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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 

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 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 
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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, por tudo mais que dos autos constam, 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.
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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 

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 
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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- INDEFIRO 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR DA COSTA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME (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 
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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 

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 
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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: 1001982-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GALVAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

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 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 
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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, por tudo mais que dos autos constam, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (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

 

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. § 

1oPara 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. § 2oA tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3oA 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. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta restou devidamente demonstrada, vez que 

a parte autora aduz ter cancelado o plano de telefonia móvel. No que 

tange o requisito do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente 

pelo simples fato de que há indícios de estar ocorrendo indevidamente 

descontos na conta bancária da requerente. O perigo da demora exsurge 

no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um provimento 

jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi lesado e ainda 

permanece em constante ameaça de sofrer constrangimentos, em 

decorrência da pretensa prática indevida do requerido, que nesta 

conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao fumus boni 

juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente 

por conta da conduta do requerido, consoante explanação na vestibular. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3-No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4-Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: ?EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 
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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. Ajurisprudência 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. 

Aexigência 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 e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

concedoinitio litis a TUTELA PROVISÓRIA vindicada no que toca ao pedido 

para que a requerida abstenha-se de proceder com os descontos 

atinentes a “cesta celular” na conta bancária da requerente, sob pena de 

incorrer em multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada 

desconto realizado, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 

8-Apraze 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-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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 
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instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 
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extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

AGRIGENETICA LAND MELHORAMENTO DE PLANTAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

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. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CORREA (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

 

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, 21 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011136-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CANDIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (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, 21 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

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

Processo Número: 1000085-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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 No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que a situação dispensa 

produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

Fundamentação Trata-se de pedido de alvará judicial, formulado por 

ELIZABETE ANTUNES RODRIGUES, e outros, requerendo a autorização 

para levantamento de saldo em conta bancária, deixado por VALMIR 

PEREIRA DE SOUSA, comprovado anexo a exordial. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muitos floreios, 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. Como se vê, cuida-se de requerimento de alvará judicial 

objetivando o levantamento de saldo de crédito, deixado pelo (a) falecido 

(a) consoante se depreende da certidão de óbito e extrato acostada nos 

autos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

assiste razão à requerente. Não encontro óbice legal ao levantamento. Na 

ação de Alvará Judicial, o requerente apresenta ao Juízo o tópico dos 

Fatos e do Direito, demonstrando em primeira ótica o acontecimento do ab 

intestato (falecido), data, cidade, idade, qualificação, estado civil bem 

como a orientação de possíveis herdeiros, juntando os documentos 

anexos. A ação de pedido é considerada um procedimento de jurisdição 

voluntária, uma vez que configura hipótese em que o Estado gerencia 

interesses particulares. Por consequência, resta essencial a participação 

do Ministério Público, como fiscal da lei, sendo dispensado quando não 

envolve interesse de menores ou incapazes. Não há réu na demanda, 

cabendo então ao juízo apenas investigar, com base na aferição dos 

elementos trazidos aos autos, se a parte requerente é legítima para 

levantar os valores pleiteados, ou cumpre os requisitos necessários para 

realização de determinada atividade. Para isso, a parte deverá apresentar 

os documentos que se fizerem necessários no caso concreto. 

Observemos disposição legal pertinente: DECRETO No 85.845, DE 26 DE 

MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, 

que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. O PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 

da Constituição e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.858, de 24 de 

novembro de 1980, e no Decreto 83.740, de 18 de julho de 1979, que 

instituiu a Programa Nacional de Desburocratização, DECRETA: Art . 1º Os 

valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em 

vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O 

disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias 

devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em 

decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em 

razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, 

Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - 

saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao 

imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - 

saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos 

de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor 

de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) Brasília, em 

26 de março de 1981; 160º da Independência e 93º da República. JOÃO 

FIGUEIREDO Por fim, atendido os requisitos, o alvará torna-se um 

documento que consubstancia um direito nele contido em nome do titular, 

dotado de fé pública, uma vez que foi expedido por uma autoridade 

legítima. Seja para autorizar levantamento de um valor ou autorizar certa 

atividade, o título constitui prova da existência de um direito válido e 

legítimo. No caso vertente, cumprido a subsunção do caso concretos aos 

contornos dos relatos de fato e documentos, entendo por ser pertinente a 

pretensão de levantamento com o crivo autorizador estatal. Ante o 

exposto, determino que o saldo credor, deixado pelo(a) falecido(a), seja 

pago aos requerentes, expedindo-se alvará, com as cautelas 

necessárias. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, 

para que seja expedido alvará judicial a favor de ELIZABETE ANTUNES 

RODRIGUES, para “LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL de CONTA 

BANCÁRIAS EXISTENTE EM NOME DE VALMIR PEREIRA DE SOUSA, 

INSCRITO NO CPF n. 378.327.001-49, (em nome do falecido), e 

encaminhado por ofício/alvará a mencionada empresa, para que proceda a 

transferência/LEVANTAMENTO do valor, para conta que a beneficiária 

indicar ou entregue por saque, 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. 

CONSTE NO OFICIO/ALVARÁ QUE O NÃO CUMPRIMENTO DA PRESENTE 

ORDEM IMPORTARÁ NAS CONSEQUENCIAS LEGAIS, ESPECIALMENTE 

DESCUMPRIMENTO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS CONSEQUENCIAS 

PREVISTAS. 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. Expedido alvará, arquive-se . 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Maio 2018. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000026-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID YAGO CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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, 21 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença 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

 

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, 23 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

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 
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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, 30 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011196-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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, 31 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença 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

 

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, 31 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001898-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. A. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

J. V. S. E. (RÉU)

 

Número do Processo: 1001898-06.2018.8.11.0006 AUTOR: SILVANIO DE 

ALMEIDA EGUES RÉU: JOÃO VICTOR SEBA EGUES Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Silvanio de Almeida 

Egues em face de João Victor Seba Egues, todos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o Requerente que em virtude de sentença 

prolatada por este Juízo, nos autos de código n. 7112, foi estabelecida 

pensão alimentícia em favor do Requerido na quantia de 10% de sua 

remuneração. Aduz, ainda, que o requerido alcançou maioridade, e que se 

encontra trabalhando, não estando matriculado em qualquer instituição de 

ensino, tampouco curso profissionalizante. Deste modo, requer em sede 

de tutela de urgência, a cessação dos descontos em sua folha de 

pagamento, e por fim a procedência da ação exonerando-o da pensão 

alimentícia. Juntou documentos pertinentes. É o necessário. Decido. 

Processo 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. 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 possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. Da análise do acima exposto, em que pese o 

Requerente afirmar que o Requerido atingiu a maioridade civil e goza de 

boa saúde capacitando-os a prover seu próprio sustento, constato que no 

caso vertente, o pedido de tutela de urgência, para que se faça cessar o 

pagamento da pensão alimentícia aos Requeridos não merece acolhimento, 

ao menos em sede de cognição sumária. Para o deferimento da medida 

pleiteada, faz-se necessária prova suficiente para demonstrar que o 

Requerido não necessita mais do recebimento da pensão, registrando-se 

que a maioridade civil, por si só, não enseja a desoneração dos alimentos, 

vez que a relação parental persiste e pode justificar a permanência do 

encargo por outros motivos. Nesse sentido: ALIMENTOS – EXONERAÇÃO 

– SUSPENSÃO DA VERBA ALIMENTAR – ALEGAÇÃO, CONTUDO, DE QUE 

O CREDOR PADECE DE MOLÉSTIA QUE EXIGE CONTÍNUAS INTERNAÇÕES 

– INADMISSIBILIDADE, EM TAL CONTEXTO – A maioridade, por si só, não é 

causa de exoneração da prestação alimentar. É preciso prova da 

desnecessidade do alimentado em perceber a pensão, ou a 

impossibilidade do alimentante em fornecê-la, o que, em sede liminar, não é 

recomendável (TJRS, AI 599172012, Rel. Des. José Carlos Teixeira 

Giorgis). (TJSC – AI 00.016012-1 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Vanderlei Romer – 

J. 15.02.2001) (grifei). Ademais o parágrafo terceiro do artigo 300 do 

Código de Processo Civil dispõe: “§ 3.º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Diante do exposto, não restando caracterizada a 

verossimilhança da alegação e o risco da ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência 

pretendido pelo Requerente. 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 RESOLUÇÃO 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 desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo”. Na hipótese de conciliação infrutífera, certifique-se o 

decurso do prazo de resposta e, em seguida, à conclusão. Intimem-se. 

Cáceres, 27 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166488 Nr: 3436-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBN, RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC, VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA ORTEGA DA SILVA - 

OAB:16167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que os requeridos apesar de devidamente 

citados (fls. 53), deixaram de apresentar contestação, deixando 

transcorrer o prazo “in albis”, razão pela qual decreto sua revelia nos 

termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Ademais, intime-se a equipe técnica deste Juízo para realizar estudo 

psicossocial na residência dos Requerentes, o Sr. José Bispo Neto e a 

Sra. Rosa Macedo de Souza, e também na residência dos Requeridos 

Josmar Lara da Costa e Viviane Bispo de Souza, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Após, intimem-se as partes para manifestação.

Às Providências. Cumpra- se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145315 Nr: 3369-84.2012.811.0006

 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: GPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fls. retro, redesigno audiência para oitiva de 

testemunha para o dia 18 de julho de 2018 às 13h30min.

 Intime-se e requisite-se a testemunha arrolada.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179361 Nr: 1851-54.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L, GDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se o pedido da autora em fls. retro, remetam-se os autos 

para atualização do débito alimentar.

Após, venham-me os autos para que seja realizada a penhora pelo 

Sistema Bacenjud, e na hipótese do valor bloqueado ser inferior ao valor 

total do débito, bloqueio de bens imóveis pelo Sistema Renajud.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 139453 Nr: 9061-98.2011.811.0006

 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: CCNG, CCN, CCN, CCN, CCNH, CCNDF, CCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 
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OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161 MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Vistos etc.

Tendo a sentença transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 49136 Nr: 6308-81.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA NUNES, DALVA DE 

SOUZA ALBUQUERQUE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA PROFETA RIBEIRO - 

OAB:7290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161 MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pelo causídico às fls. 548/549, tendo em vista 

que os formais de partilha já foram expedidos e retirados pelas partes, 

devendo buscar outras vias para percepção do valor avençado.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, consoante 

determinado em sentença homologatória.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197812 Nr: 2159-56.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISSV, BVSV, JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se à pesquisa via Infojud do endereço da ausente.

Com o resultado da pesquisa, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 13081 Nr: 2438-04.2000.811.0006

 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: LENITA DA SILVA LARA AIRES, MARIA AMÉLIA DE 

LARA AIRES F. BRAGA, LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SAMPAIO LOPES AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a abertura da Sobrepartilha, sob o rito do Arrolamento, nos termos 

dos artigos 669 e 670 do Código de Processo Civil.

Nomeio como inventariante o próprio requerente, que deverá prestar 

compromisso em cinco dias.

Após a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens, 

façam-me os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168343 Nr: 4948-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas c/c Oferecimento de 

Pensão proposta por Elthon Jhon Moraes de Sena em favor da criança 

Henrique Jhon de Aquino Moraes de Sena, contra Estefânia Dias de 

Aquino, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pela desistência 

da ação, conforme manifestação em fls. 51.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

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

Sem custas.

Ciência ao EMAJ/UNEMAT.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164602 Nr: 1747-96.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, SDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 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:

 Vistos etc.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o 

parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes (fls. 68/69), bem como a 

desistência do prazo recursal.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

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

Sem custas.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173764 Nr: 9047-12.2014.811.0006

 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: JONAS GARCIA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR GARCIA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Jonas Garcia Marinho em 

face do espolio de Nair Garcia Marinho, todos devidamente qualificados na 

exordial.

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que não foi possível 

proceder a intimação da parte autora, tendo em vista que não foi 

localizado seu endereço, conforme, certidão de fls. 34.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

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

Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 82597 Nr: 9054-14.2008.811.0006

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 83 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 83 de 579



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORACINA PINTO DE MIRANDA, RUBENS CLAUDIO DE 

MIRANDA, JONES PINTO DE MIRANDA, SONIA REGINA CLAUDINO DE 

MIRANDA, JOSÉ PINTO DE MIRANDA, DARCY GARCIA DE MIRANDA, 

SEBASTIANA PINTO DE MIRANDA, IZAINO PINTO DE MIRANDA, ORACINA 

PINTO DE MIRANDA, JOAQUIM PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DE SOUZA, ALEXANDRE PINTO 

DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de folhas retro, certifique-se se o causídico da 

inventariante peticionou nos autos, informando seu atual endereço.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 133786 Nr: 2700-65.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLN, SLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Dê-se vista dos autos ao NPJ/UNEMAT para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169476 Nr: 5809-82.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSM, HL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte autora para que 

compareça na Defensoria Pública para informar seu interesse no 

processeguimento do feito como requerido as fls. 39.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170181 Nr: 6401-29.2014.811.0006

 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: EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR as partes apresentarem 

MEMORIAIS FINAIS no prazo 05 (cinco) dias como determinado no decisão 

de fls157.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 147037 Nr: 5315-91.2012.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCL, JFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte autora para que 

compareça na Defensoria Pública para informar o atual endereço do 

requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192452 Nr: 9848-88.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS, VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR a parte autora a manifestar 

sobre o estudo psicossocial de fls. 49/50.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197992 Nr: 2260-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PZP, ABZP, FAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 60.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153642 Nr: 957-49.2013.811.0006

 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: M, M, RACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, LUCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057/0

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR as partes a fim 

de manifestarem sobre a avaliação de fls. 113.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8798 Nr: 663-85.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAREX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, LOURDES SIMÕES MUNHOZ, ANTONIO MORENO 

MUNHOZ, NELSON SIMÕES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Nelson Simões, Cpf: 

11688017968, Rg: 3209085 SSP SP Filiação: Manoel Simões e Angelina 

Pierete Simões, data de nascimento: 01/07/1941, brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Nilo Peçanha Nº 260, Bairro: Santa Helena, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6808 Nr: 343-69.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS M. GARCIA, MGMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado legalmente constituído e 

pessoalmente, para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159277 Nr: 7031-22.2013.811.0006

 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: CYNARA PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOÍSA SIQUEIRA SANDER, ELIZABETH 

SIGUEIRA SANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 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): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157108 Nr: 4861-77.2013.811.0006

 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: NELI FERREIRA MACHADO, ELOISA VITÓRIA FERREIRA 

ALVES, NELI FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10875-MT, EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - OAB:7812/MT, 

FATIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6.090, GRAZIELE MARQUES 

LIBONATTI MARTINS - OAB:109.373 RJ, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte Requerida para 

manifestar nos autos, acerca da resposta juntada aos autos pelo perito 

nomeado bem como, efetuar o pagamento da primeira parcela dos 

honorários periciais se assim entender, no prazo de 10 (dez) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001451-86.2016.8.11.0006

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:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN ALVES OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR ACERCA DA PEÇA 

DEFENSIVA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

com relação a peça defensiva acostada ao feito pela parte requerida. 

Cáceres/MT, 5 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005862-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005862-41.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS 55951350182 Vistos etc. 

HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes para que sobre ele 

recaiam os jurídicos e legais efeitos. Assim sendo, nos termos do art. 921, 

I do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL acolho o requerimento das partes e 

determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO, e tendo já decorrido o prazo 

para pagamento da última parcela, esclareça o Exequente se o acordo foi 

cumprido,no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 04 de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002665-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA FATIMA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA RECOLHER CUSTAS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, 

conforme cálculo retro acostado ao feito , sob pena da adoção das 

providências prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ. Cáceres/MT, 5 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000982-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ACCACIO TEIXEIRA (RÉU)

 

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 citada/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, 5 de junho de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 24 de 

julho de 2018 às 15h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 5 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1005509-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (IMPUGNANTE)

SOLANGE CARDOSO (IMPUGNANTE)

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 18 de 

julho de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 5 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PAULINO PEREIRA DE ARAUJO, MARIA 

CRATIU PEREIRA Vistos etc. Intimem-se o perito para que manifeste-se em 

relação a impugnação ao laudo pericial apresentada no id. 13435921. Para 

tanto, anote-se o prazo de 15 dias. Vindo a resposta, dê-se ciência às 

partes e o prazo para manifestação também de 15 dias. Não obstante no 

tocante ao questionamento da parte autora quanto a necessidade de 

intimação pessoal das partes (id. 13473585), este Juízo esclarece que no 

item “a” da decisão proferida no id. 5024715 - Pág. 8 foi determinada a 

colheita do depoimento pessoal das partes com as advertências legais 

quanto a ausência injustificada. Neste sentido, lembro que o art. 385, §1° 

da Legislação processual estabelece que “Se a parte, pessoalmente 

intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de 

confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz 

aplicar-lhe-á a pena”. Com efeito, para assegurar eventual aplicação da 

“pena de confesso” necessário se faz, por disposição legal, que a parte 

esteja devidamente advertida através de intimação pessoal. Assim sendo, 

necessária a expedição de Mandado/Carta Precatória para a intimação 

pessoal das partes. No entanto, faculto a parte expressamente manifestar 

ciência da audiência, e nesse caso, ficaria dispensada a expedição de 

documentos e custeio para intimação. Faculto a parte manifestar e/ou 

custear às despesas no prazo de cinco dias. Reoportunizo a parte Autora 

providenciar o pagamento dos honorários como anotado no despacho de 

id. Num. 13140257, no prazo de cinco dias. Por fim, ultimadas as 

providências retornem os autos conclusos. Cáceres/MT., 05 de Junho de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002613-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO DE JESUS MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002613-82.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ZEFERINO DE JESUS MIRANDA Vistos, etc. A Exequente pleiteia a 

requisição das últimas três declarações de imposto de renda do 

Executado. Contudo, tenho que o pedido deve ser indeferido por ora, haja 

vista se tratar de medida excepcional que só deve ser levada à efeito 

quando frustradas as demais diligências em busca de bens penhoráveis, 

mormente porque se trata de quebra de sigilo fiscal. No entanto, defiro a 

pesquisa de veículos do Executado por meio do sistema Renajud. Segue 

em anexo o resultado obtido. Acaso tenha restado positivo, manifeste-se 

a parte credora requerendo o que entender de direito. De outro lado, 

sendo o resultado negativo ou insuficiente, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de bens do Executado, seguindo-se os atos de 

expropriação. (art. 523, §3°). Sem prejuízo, manifeste-se a Exequente 

quanto ao 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 SerasaJud. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 05 de junho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004040-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO)
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PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

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: 1004040-17.2017.8.11.0006. AUTOR: 

HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA 

Vistos etc. Reitero a intimação anterior, anotando o prazo de 15 dias para 

a resposta do autor sob pena da inviabilidade de homologação do 

reconhecimento jurídico do pedido [ocorrido na audiência realizada no 

processo] e a extinção do processo sem resolução de mérito. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 06 de Junho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

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:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001384-24.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: CLENIO MARINO SANTOS Vistos, etc. Ante a 

manifestação de id. 13177261, comprove a parte credora que diligenciou 

no Cartório de Registro de Imóveis do domicilio do Executado, 

considerando que o doc. de id. Num. 10112756 diz respeito a pesquisa na 

cidade de Cáceres. Para tanto, fixo prazo de 15 dias. No mesmo prazo, 

reoportunizo, pela última vez e sob pena de extinção, que a exequente 

sobre o andamento e resultados obtidos na carta precatória expedida à 

Comarca de Mineiros. Sem prejuízo, esclareça a exequente quanto ao 

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 

SerasaJud. Como anotado no despacho anterior, os demais pedidos só 

serão analisados após efetivo esclarecimento da credora quanto aos 

apontamentos supracitados. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 06 de junho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002492-20.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Realizada buscas constato que a 

Requerente, em tese, ajuizou duas ações tendo o mesmo objeto, sendo a 

segunda com nº 1002493-05.2018.8.11.0006. Assim, nos termos do art. 

10 do CPC, esclareça a parte Autora sobre possível configuração de 

litispendência, no prazo de 15 dias. Caceres, 5 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002501-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002501-79.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SEBASTIAO CARLOS 

DE ARRUDA Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora 

requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão 

da justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a 

comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. Ademais, no 

presente caso, há elementos capazes de afastar a presunção de 

insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de que a parte 

Autora aufere renda anual superior a R$ 31.000,00 reais – id. Num. 

13501853, sendo este zootecnista, o que não condiz, em tese, com a 

alegação de pobreza. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, 

do NPC, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para 

apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documento que comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, 

holerite, extratos bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as 

custas judiciais e despesas processuais Destaco que a parte tem a 

faculdade de solicitar a tramitação do processo no Juizado Especial sem 

incidência de qualquer despesa ou custa e/ou parcelar as custas, para o 

caso de persistir a tramitação perante este juízo. Decorrido o prazo, 

volvam-me conclusos os autos. Intime-se. Caceres, 05 de junho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163815 Nr: 1062-89.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULSIDIO RAMOS MOURA, MARIA ELIETE MARQUES 

RAMOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CARLOS NAHAS, ROBERTO CARLOS 

NAHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, compulsando os autos 

constatei que o patrono autorizado a receber intimações não estava 

cadastrado no sistema Apolo (fls.430 vº). Razão pela qual, procedo seu 

cadastramento e nova intimação do despacho de fls.485 a seguir 

transcrito..." Vistos etc.

 Antes de deliberar, intime a parte autora para manifestar acerca do 

requerimento formulado pela parte contrária às fls. 481/484.

 Para tanto, anoto o prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, retorne 
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concluso..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 1293-73.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:8720 OAB/MS, 

GUSTAVO PEIXOTO MACHADO - OAB:7919 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte autora manifestar acerca do "Despacho->Mero expediente", de 

16/04/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10239, de 18/04/2018 e publicado 

no dia 19/04/2018, onde consta como patrono habilitado para receber 

intimações. Razão pela qual, encaminho os autos à conclusão para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135560 Nr: 4659-71.2011.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os RECURSOS DE APELAÇÃO de fls.229/232 e 

fls.233/238 foram protocolados tempestivamente. Razão pela qual, INTIMO 

a parte autora, para, querendo apresentar contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193394 Nr: 10401-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOB HUCK NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. LOURENÇO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA FREITAS - 

OAB:OAB-SP 121.567, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - 

OAB:13.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:182679-SP

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência agendada sessão de conciliação nestes autos 

para o dia 12/7/2018, às 16horas, a relizar-se no Centro Judiciário de 

Soluções e Conflitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194796 Nr: 399-72.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FRANCIENE BATTAGLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça a seguir transcrita... Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Citação, extraído dos autos - Cód nº 194796, 

expedido pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara, me dirigi ao endereço 

mencionado no mandado e não foi possível citar Paula Franciene Battaglini 

por não ter sido localizada. Certifico ainda que no local, reside Tiago 

Máximo Teixeira e desconhece a pessoa a ser citada, porém, me informou 

o número de celular do Sr. Osvaldo, proprietário do imóvel sendo: 

99953-3296, e em contato via celular, este informou que Paula foi sua 

inquilina há muitos anos e desconhece seu atual endereço. O referido é 

verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Vistos 

etc. O processo aguarda a busca e apreensão do veículo! A partir disto 

está correto o réu ao afirmar que ainda não se esgotou o prazo para a 

purgação da mora, na medida em que referido prazo começa a fluir 

apenas com a apreensão do bem (art. 3°, §1° do Dec. 911/69). Sendo 

assim, outras considerações devem ser promovidas, as quais também 

ponderam acerca do pedido de reconsideração deduzido no id. 12365793: 

Em que pese o réu já ter ofertado a sua contestação (id. 11455893), o 

autor tê-la impugnado (id. 11673328) e o Juízo ter se posicionado quanto 

as questões prejudiciais arguidas pelo réu (id. 11685796), bem como ter 

deferido a realização de audiência de tentativa de conciliação no mesmo 

ato, a qual foi frustrada por ausência de ambas as partes (id. 12773310), 

deve-se salientar que todos estes atos estão “fora do contexto” uma vez 

que o Dec.911/69 assevera que o prazo para contestar [e os atos 

subsequentes] só flui a partir da efetiva apreensão do bem (art. 3°, §3°). 

Dito isto, o Juízo tem sido de certa maneira benevolente ao garantir ao réu 

o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sem que tenha sido 

cumprida até então a ordem de cumprimento da decisão liminar (busca e 

apreensão do veículo). Ocorre que o réu tem promovido sucessivas 

manifestações tendenciosas a retardar o cumprimento da liminar. Ora, veja 

que não obstante a ciência da decisão que deferiu a liminar neste feito, o 

mesmo tem reiteradamente se manifestado nos autos sem que para tanto 

tenha realizado a apresentação do veículo ou a indicação de seu 

paradeiro. Não bastasse a contestação extemporânea, apresentou ainda 

um pedido de reconsideração (id. 12365793). Já em ação conexa (n. 

1001287-53.2018.8.11.0006) em sede de ação ordinária de revisão de 

contrato pretendeu em sede de tutela provisória de urgência a suspensão 

da presente ação de busca e apreensão. Em último ato, este Juízo proferiu 

o seguinte despacho neste feito: “Depreende-se dos autos que o prazo 

para purgação da mora findou. Os inúmeros questionamentos 

apresentados pelo Requerido confundem com o mérito e somente serão 

analisados por ocasião da sentença. Visando ter maiores subsídios para 

apreciar, esclareça a parte Autora qual critério adotado para escolha do 

endereço da notificação. Da mesma forma, informe a parte Requerida 

qual(is) seu(s) endereço(s) profissional/comercial. Esclareça ainda a 

parte Requerida se conhece ou mantém algum vinculo com a pessoa José 

de Castro Júnior, a princípio, Advogado atuante na comarca. Persistindo a 

não apresentação do bem, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, 

proceda a intimação do Requerido para indicar a localização do veículo, 

sob pena de incidência de multa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos) 

reais por dia de descumprimento.” (g.n.) Chamo a atenção para o trecho 

em destaque no qual o Juízo questionou a relação existente entre o réu e 

o Advogado José Castro Júnior. Ao se manifestar, o réu aduziu que a 

relação entre ambos era puramente profissional. O ponto é pertinente para 

a aferição da validade da notificação extrajudicial implementada pelo autor. 

Ocorre que se apurou que a notificação do réu ocorreu no seguinte 
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endereço (Rua Coronel José Dulce n. 493, Centro de Cáceres/MT – vide id. 

10527680 - Pág. 6). No comprovante recebimento (id. 10527680 - Pág. 6) 

houve a assinatura da pessoa chamada “José Castro Júnior” o qual é 

conhecido Advogado atuante nesta Comarca. Ocorre que o aludido 

Advogado por vezes atua conjuntamente com o réu [também Advogado] 

nesta Comarca. Aliás, sito processo no qual[1] ambos atuaram em 

procuração que lhes foi outorgada, constando o endereço profissional, 

justamente a Rua Coronel José Dulce, n. 493, Centro de Cáceres/MT (vide 

procuração em anexo). Sendo assim, considerando que o réu bem 

reconhece em sua última manifestação que possui vínculo profissional 

com o também Advogado José Castro Júnior não há como prosperar a sua 

assertiva no sentido de que seu endereço comercial é o mesmo que o 

residencial diante da constatação realizada no parágrafo acima. Logo, 

pode-se concluir então que houve a notificação do réu em seu endereço 

profissional! Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO NO 

ENDEREÇO COMERCIAL - POSSIBILIDADE - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA. - É imprescindível, na ação 

de busca e apreensão, a comprovação de que o devedor foi constituído 

em mora, sendo desnecessária a notificação pessoal deste. - Tendo sido 

o devedor devidamente notificado no endereço comercial por ele mesmo 

informado no contrato firmado entre as partes, constituída está a mora. - 

Decisão reformada. Recurso provido. V.V. DES. ALVARES CABRAL DA 

SILVA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO ENTREGUE 

PESSOALMENTE. REQUISITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. 

(TJ-MG - AI: 10166120025357001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/08/2013) (g.n.). Com efeito, não está claro o modo com o 

qual o autor tomou conhecimento do endereço comercial do réu, fato é que 

obteve êxito em promover a sua notificação no referido local (ainda que 

assinado por seu colega), de modo que, assomando-se a circunstância de 

que o veículo ainda não foi apreendido, mas que o réu nesta demanda já 

está ciente da decisão liminar proferida (vez que após a decisão tem 

promovido sucessivas manifestações) e não nega o inadimplemento do 

contrato, válida está a decisão que determinou a busca e apreensão do 

bem, devendo a mesma ser mantida. Quanto a irresignação do réu em 

relação ao cancelamento da audiência de conciliação (id. 11899309 - Pág. 

1) deve-se lembrar que não há previsão legal de sua realização no 

contexto das ações de busca e apreensão (dec. 911/69) e que a 

determinação de sua realização em momento anterior ocorreu em função 

da manifestação de interesse do réu, mas que por ter o autor 

posteriormente manifestado seu desinteresse na autocomposição, não 

haveria então razão para manutenção do ato designado já que de modo 

prévio constatou-se que o seu objeto seria frustrado, ou seja, as partes 

não chegariam a um acordo ante a indisposição do autor neste sentido. 

Reverbero ainda que, ao contrário do procedimento ordinário, não existe 

imposição legal para a realização da audiência de conciliação/mediação no 

procedimento de busca e apreensão (dec. 911/69) de modo que não há 

erro no cancelamento da audiência. Por fim, os demais pontos suscitados 

pelo réu em seu pedido de reconsideração são reprodução do objeto em 

análise na ação ordinária de revisão de contrato, o que será decidido 

naqueles autos. Em suma, considerando que: - As manifestações do réu 

são protelatórias; que a notificação do mesmo está sendo considerada 

válida para fins de constituição em mora; que a audiência de conciliação 

não é imprescindível neste procedimento; e que os demais pontos 

suscitados pelo réu no pedido de reconsideração (id. 12365793) são 

reprodução da ação ordinária de revisão de contrato conexa, na qual já 

houve a apreciação de tutela de urgência onde se negou a suspensão da 

presente ação de busca e apreensão; por tais razões, rejeita-se ainda o 

pedido de reconsideração formulado pelo réu (id. 12365793). Em sendo 

esta a convicção do Juízo e não havendo ânimo do réu em promover a 

apresentação do veículo, mas sim a sua relutância, amparando-me no que 

dispõe o art. 139, IV do Código de Processo Civil, determino o quanto 

segue: - que seja o réu intimado pessoalmente a fim de que no prazo de 

05 (cinco) dias apresente o veículo ao Juízo, podendo fazê-lo diretamente 

ao Oficial de Justiça, sob pena de multa diária que a fixo no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais) com incidência limitada a 30 (trinta) dias. 

Expeça-se o necessário. No mais, aguarde-se a efetiva apreensão do 

bem para o deslinde da ação em seus ulteriores atos (prazo para 

purgação da mora, contestação, etc), ou o pedido do autor em converter a 

ação de busca e apreensão em ação de execução. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício para a OAB como solicitado pela parte Autora na 

petição de id. 13471865 por não vislumbrar a manifestação do Executado 

como configurador de falta funcional. Ademais, tal providência poderá ser 

levada a efeito diretamente pela parte. Intimem-se. Cáceres/MT., 06 de 

junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] 

Processo n. 1000441-07.2016.8.11.0006

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000305-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000305-39.2018.8.11.0006. AUTOR: 

NILMARA DE CARVALHO RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCUS VINICIUS DE CARVALHO 

MATOS, através de sua representante NILMARA DE CARVALHO em face 

de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. 

Transcrevo a sinopse fática contida na inicial: “O Requerente é segurado 

da empresa ora, Requerida no plano tipo CO PARTIC, a mais de 20 (vinte 

anos) ou seja, desde o seu nascimento, não obstante a conformidade das 

partes estarem juridicamente vinculadas contratualmente a Requerida 

recusa-se a fornecer ao Requerente o tratamento de neurologia e 

fisioterapia intensiva que o mesmo necessita, sob o argumento de 

ausência de médico credenciado. Veja MM. Juiz o Requerente é portador 

de tetraplegia CID: g824, desde o seu nascimento, necessitando para tanto 

de acompanhamento com neurologista e fisioterapeuta, de modo contínuo, 

vez que sua ausência implica no total atrofiamento dos membros do 

Requerente, e consequentemente na falência total dos órgãos. Como dito 

anteriormente, o Requerente, nasceu com tal condição, não sendo está 

advinda de uma outra causa que não fosse a genética, infelizmente para o 

mesmo, sua condição é irreversível, no entanto, para que este mantenha 

uma vida digna, necessita de cuidados paliativos diários. Cuidados estes, 

que implicam na realização diária de fisioterapia, fonoaudiologia, e 

tratamento mensais de aplicação toxina botulínica, a fim de retardar as 

dores. Desde o nascimento o Requerente faz uso continuo de tais 

tratamentos, todos fornecidos pelo plano de saúde, ora Requerido, em que 

pese o estrito cumprimento do plano de saúde em fornecer as 

necessidades do Requerente, nos últimos meses o mesmo passou a 

negar a realização dos referidos tratamentos ante a alegação de ausência 

de médicos credenciados. Ocorre MM. Juiz que o plano Requerido vem 

passando por sérios problemas de má-gestão, deixando de efetuar o 

repasse dos valores aos profissionais médicos, fato este que levou a 

classe a negar o atendimento médico-hospitalar até o cumprimento dos 

pagamentos. Diante deste fato, o Requerente tem tido os seus tratamentos 

médicos todos negados, ante a alegação de ausência de profissionais 

credenciados, quando na realidade o que existe é uma ausência de 

repasse que acabou por afetar diretamente o tratamento médico do 

Requerente. Como sabe, o Sistema Único de Saúde, exige diversos 

requisitos para que o Requerente passe a fazer uso do seu sistema de 

fisioterapia, como agendamento anterior, perícia médica etc... atos estes 

que sua genitora tentou realizar quando da negativa do plano de saúde, no 

entanto foi informada que havia um número X de atendimentos do posto de 

reabilitação, e tendo em vista a sua inscrição tardia o sistema somente 

poderia implantá-lo no próximo ano, se atendida todos os requisitos. 

Assim, a única possibilidade do Requerente em continuar o seu tratamento 

médico é por meio do plano de saúde, que se recusa a continuar 

fornecendo o tratamento médico prescrito. Veja MM. Juiz o que se requer 

com a presente a ação é a continuidade do tratamento médico ao 

Requerente, mantendo-se os mesmos profissionais, vez que o assistido já 

se encontra em tratamento com a mesma equipe desde o seu nascimento, 

ou seja, já mantem com os profissionais laços de afetividade essenciais a 

boa continuidade do tratamento, sem dizer que a interrupção no tratamento 

acabará por ocasionar a morte do mesmo. Como sabe a tetraplegia é uma 

doença que paralisia todas as quatro extremidades do corpo, juntamente à 
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musculatura do tronco. A impossibilidade de mover os membros gera 

distúrbios respiratórios, podendo causar demência leve, assim, o 

tratamento fisioterapêutico é extrema necessidade vez que auxilia na 

manutenção da mobilidade dos músculos garantindo um prologando da 

sobrevida. Verifica-se assim, que o Requerente necessita com Urgência 

das fisioterapias, para que tenha condições de seguir adequadamente 

com seu tratamento médico. Assim, diante da imperiosa necessidade e da 

impossibilidade de acordo extrajudicial o Requerente vem requerer a 

guarida do Poder Judiciário para que possa ver o seu direito garantido, 

uma vez que sempre fez o pagamento do plano de saúde criteriosamente 

e quando mais necessita de seus serviços, este lhe nega auxilio.” Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu a concessão de liminar, 

nos seguintes termos: “Liminarmente, seja concedida a tutela de urgência, 

a fim de obrigar o restabelecimento das sessões de Tudo isso para a 

recuperação do beneficiário, sob pena de multa diária fisioterapia. no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da medida”. 

No mérito, requereu o quanto segue: “- A procedência da demanda, para o 

fim de ser declarado, a ilicitude do ato praticado pela empresa Requerida e 

consequente dever de indenizar; - A condenação da Requerida ao 

pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) a título de danos 

materiais; - A condenação da Requerida ao pagamento da indenização de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral a ser determinado pelo 

juízo; - A condenação a Requerida a continuar ofertando a mesma equipe 

médica ao assistindo, como corolário da aplicação direta do princípio do 

mínimo existencial.” Com a inicial, vieram os documentos. No primeiro 

momento o Juízo determinou que a parte autora comprovasse a sua 

alegada hipossuficiência econômica (id. 11962961). Intimada, a parte 

autora apresentou justificativa no id. 12553769 com documento que fez 

acompanhar em anexo. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCUS VINICIUS DE CARVALHO 

MATOS, através de sua representante NILMARA DE CARVALHO em face 

de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. 

Em síntese, pretende o autor que liminarmente deferida a tutela provisória 

de urgência a fim de que seja determinado à parte ré que forneça ao 

segurado o acompanhamento de Profissional Fisioterapeuta. Pois bem. O 

Novo Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de 

antecipação de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e 

ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental 

independe do pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva 

sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em 

contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de 

suspensão do processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na 

decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o 

juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A 

tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, 

ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se, portanto, que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento da tutela 

provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir 

caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à ser 

deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, Daniel 

Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe discricionariedade 

para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode 

simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela provisória 

imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o direito. 

Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador denotarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. Em juízo de cognição 

sumária tenho que o deferimento do pedido de tutela provisória se impõe! 

A probabilidade do direito invocado na inicial pode ser extraído da própria 

cártula contratual acostada aos autos no id. 11531642 no qual verifica-se 

que na cláusula 15ª há a previsão de cobertura para acompanhamento do 

aludido profissional (fisioterapeuta). Não obstante há prescrição médica 

no sentido da necessidade de tratamento de fisioterapia (vide id. 

11532052 e 11532865). Concomitante, observa-se por meio dos diálogos 

de e-mail encartados no id. 11534107 - Pág. 1 à 11534486 - Pág. 1 a 

verossimilhança quanto a assertiva inicial de que o autor vem encontrando 

dificuldades de ter regularmente cobertos os serviços inerentes ao seu 

tratamento de saúde, pela ré. Ademais, o perigo na demora pode ser 

extraído também da receita médica encartada no id. 11532865 - Pág. 1, 

segundo a qual o aludido tratamento está destinado a proporcionar melhor 

qualidade de vida ao paciente que é portador de Tetraplegia (CID:g824). No 

mesmo sentido, acrescento a declaração médica contida no id. 11533487 - 

Pág. 1, segundo a qual a fisioterapia indicada tem o objetivo de facilitar o 

movimento motor e inibir movimentos e posturas anormais, sendo uma 

abordagem para a avaliação e tratamento do indivíduo com distúrbios de 

movimento, função e controle postural, ocasionados por uma lesão do 

sistema nervoso central. O objetivo principal do tratamento é estimular e 

aumentar a capacidade do indivíduo para realizar o movimento funcional o 

mais próximo da normalidade possível, mudar suas posturas e seus 

movimentos anormais. Portanto, havendo prescrição médica no sentido de 

que o paciente necessita do tratamento desempenhado por profissional 

Fisioterapeuta, havendo ainda previsão contratual no contrato 

estabelecido entre as partes, prevendo o fornecimento do aludido 

tratamento, não se verifica então, neste primeiro momento, qualquer óbice 

ao deferimento da tutela provisória de urgência, sendo, por fim, temerário 

aguardar a análise do mérito da ação diante das recomendações 

apontadas, ficando ressalva a hipótese de revisão deste posicionamento 

diante de ulteriores informações das quais o Juízo não tenha 

conhecimento até então. É como decido! Ante o exposto, nos termos do 

art. 300, §1° do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA postulada na inicial, a fim de determinar que a ré GARANTA 

o PLENO atendimento securitário contratado para atendimento do autor de 

modo que ofereça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a devida 

cobertura de tratamento Fisioterápico ao paciente MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO MATOS (observadas as indicações médicas e as limitações 

contratuais). Nos termos do art. 139, IV do Código de Processo Civil, fixo 
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multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso no 

cumprimento da presente decisão. Determino ainda que, sejam remetidos 

os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/NCPC) para que lá se proceda com a tentativa de conciliação. Cite-se 

e intime-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a 

data da audiência, bem como para que tomem conhecimento da decisão 

proferida nesta data para que levem à efeito o seu fiel cumprimento, 

anotando no mandado (art. 250 NCPC) que os mesmos deverão 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhados de Advogado ou 

Defensor Público. Caso os réus manifestem não ter interesse na tentativa 

de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo 

da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT, 06 de junho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1001848-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

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 Processo: 1001848-14.2017.8.11.0006. IMPUGNANTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL IMPUGNADO: AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL apresentou impugnação contra a relação de 

credores apresentada pelo Administrador Judicial nos autos de 

recuperação judicial nº 1000306-92.2016.811.0006 em que figura como 

Recuperanda o Auto Posto Tuiuiu afirmando que não foram excluídos da 

recuperação judicial os créditos decorrentes de contratos garantidos por 

cessão fiduciária de recebíveis, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. 

Aduz que o Administrador Judicial incluiu como crédito total de R$ 

604.216,80 reais na classe de créditos quirografários, quando o correto é 

R$ 155.187,80 reais. Esclarece que os contratos inclusos indevidamente 

no quadro geral de credores dizem respeito às cédulas de crédito 

bancário nº 10.870.737.000001-35 e 10.870.737.000003-05 garantidos 

por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre recebíveis de cartão de 

crédito. Requereu que seja determinada ao Administrador Judicial a 

apresentação de uma nova lista de credores, excluindo todos os créditos 

de contratos garantidos por cessão fiduciária, com reformulação do 

quadro geral de credores – Id. Num. 5556900. Pedido instruído com os 

documentos de id. Num. 5556905 – pag 01 – 18 e Num. 5556933 - Pág. 1 a 

27. Proferido despacho determinando a intimação da Recuperanda, 

Administrador e Ministério Público - Num. 5588089. A Recuperanda 

apresentou resposta afirmando que arrolou todos os créditos na 

recuperação judicial ante a falta de registro no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos competente., e não sendo constituída a garantia 

fiduciária, tais créditos estão submetidos à recuperação judicial. Sustenta 

nesse caso que a garantia hipotecária em cédula de crédito rural ou 

industrial ter validade e eficácia, é imprescindível que a garantia fiduciária 

de crédito futuro também seja registrada em cartório. Aduziu ainda que a 

Impugnante manifestou expressamente ao Administrador Judicial 

pleiteando que seus créditos permanecessem na recuperação judicial na 

classe quirografária, e por tal razão, afirma a inexistência de interesse de 

agir, por decorrência da classificação ter sido efetuada com base no 

pedido por ela formulado. Requereu ao final a improcedência da 

impugnação – id. Num. 11181257. Juntou documentos de id. Num. 

11181259 - Pág. 1, Num. 11181260. O Administrador Judicial Dr Ricardo 

Ferreira de Andrade apresentou manifestação pelo indeferimento da 

impugnação, justificando que na fase administrativa a própria Impugnante 

teria solicitado a submissão de todos os seus contratos aos efeitos da 

recuperação judicial e defende que resta patente a violação ao princípio 

da boa-fé objetiva e a afronta ao instituto conhecido venire contra factum 

proprium, porquanto se apresenta totalmente contraditório o seu 

comportamento com a propositura desta impugnação, visando, desta feita, 

a exclusão de dois contratos. Ao final opinou pela improcedência da 

presente impugnação, a fim de que seja mantido incólume o valor do 

crédito indicado na relação de credores prevista no artigo 7º, §2º, da Lei 

n.º 11.101/2005 – id. Num. 11658936. Juntou os documentos de id. Num. 

11658946. Instado a manifestar o Ministério Público do Estado do Mato 

Grosso opina pela procedência do pedido, qual seja, a retificação do 

crédito do Impugnante na relação de credores da Recuperanda, 

excluindo-se os créditos constantes nas operações CCB n.º 

10.870.737.0000001-35 e CCB n.º10.870.737.0000003-05, garantidas por 

cessão fiduciária de direitos creditórios; fazendo constar o valor de R$ 

155.187,80 (cento e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e 

oitenta centavos), referente ao valor remanescente ao saldo em aberto 

das operações sujeitas aos efeitos da recuperação judicial. É o sucinto 

relato. Decido. Cuida-se de impugnação contra a lista de credores 

apresentada na fase do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005. Para fins de 

contextualizar e ter um panorama dos fatos ocorridos, faz-se necessário 

rememorar as ocorrência existentes no processo de recuperação. 

Quando da distribuição do pedido de recuperação judicial, a Recuperanda 

no documento intitulado relação de credores “Auto Posto Tuiuiu” - Num. 

1057393 nominou como sendo devedora da Caixa Econômica Federal, na 

condição de crédito quirografário, totalizando R$ 526958 reais, com a 

seguinte descrição: AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL QUIROGRAFARIO CONTRATO EMPRESTIMO MENSAL R$ 

350.768,00 AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

QUIROGRAFARIO CONTRATO EMPRESTIMO MENSAL R$ 141.960,00 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

QUIROGRAFARIO CONTRATO EMPRESTIMO MENSAL R$ 130.000,00 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

QUIROGRAFARIO CONTRATO EMPRESTIMO MENSAL R$ 34.100,00 

Deferido o processamento da recuperação e publicado edital para ciência 

dos Credores para fins de habilitações perante o Administrador Judicial ou 

as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma dos 

arts. 7º, § 1º e 9º da Lei 11.101/2005 apresentou habilitação/impugnação 

– id. Num. 11181260 deste incidente, pugnando pela retificação do valor 

de seu crédito como sendo de R$ 604.216,80 reais, com a classificação 

legal pertinente – quirografário. Na referida petição descreveu todos os 

contratos e valores individualmente de cada operação Sucedeu nos autos 

de recuperação a apresentação de petições – id. Num. 1423383 – 

afirmando que em síntese e com descrição id. Num. 1423383 - Pág. 2 – “... 

–Desta forma, a partir da data do pedido, qualquer credor indicado na 

relação de credores, está proibido de receber valores, prosseguir com 

ações líquidas ou reaver bens indispensáveis às recuperandas. No 

entanto, algumas instituições financeiras, numa tentativa forçada de 

receber das empresas, estão bloqueando montantes nas contas 

bancárias das recuperandas, o que é indiscutivelmente ilegal. A uma, 

porque os contratos firmados com os bancos não possuem garantia ou 

privilégio algum, pois conforme já informado nesses autos, as instituições 

financeiras são credores quirografários, o que se atestou inclusive com 

certidão emitida pelo Cartório de Registros de Títulos desta Comarca. A 

duas, porque, mesmo que os contratos “garantidos” por cessão fiduciária 

de direitos creditórios estivessem registrados em Cartório, ainda assim a 

empresa possui a seu favor o período de blindagem e suspensão das 

ações, não podendo credor algum tomar medidas coercitivas para 

receberem valores relacionados na recuperação judicial. Na prática, 

ocorre o seguinte: as recuperandas atuam no ramo de venda de 

combustiveis. Para receberem o pagamento de seus clientes, ofertam 

variadas possibilidades, dentre elas dinheiro, cartão de crédito e débito. 

Essas máquinas de cartão foram fornecidas por algumas empresas, a 

exemplo da Cielo e TicketCar, e o recebimento do crédito fica vinculado a 

uma conta bancária, administrada por instituições financeiras, e que 

justamente estão bloqueando os montantes creditados pelos clientes das 
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recuperandas...” Na primeira oportunidade em que foi apreciado este juízo 

assentou na decisão de id. Num. 1434798 dos autos de recuperação: 

“...Depreende do documento Num. 1423417 - Pág. 1 atestar a inexistência 

de qualquer registro de locação, comodato, alienação fiduciária, reserva 

de domínio, penhor e outros ônus desde 2004 vinculado ao CNPJ da 

Recuperanda. Após o deferimento do processamento da recuperação 

foram realizados inúmeros lançamentos de débitos nas contas mantidas 

pela Recuperanda. Muito embora os documentos não possibilitem saber 

com precisão a natureza de cada desconto, o certo é que versam sobre 

débitos para pagamento de títulos emitidos e tais lançamentos representam 

recebimento de alguns credores em detrimento de outros. Mesmo que 

verídica a assertiva no sentido de que a cobrança diga respeito a garantia 

fiduciária, o documento acostado atesta não ter sido registrado 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Tem-se, assim, que a 

dívida esta sujeita aos seus efeitos e, portanto, não pode ser exigida 

imediatamente. Dai que não pode a instituição bancária pagar-se 

antecipadamente através da retenção de valores em procedimento 

conhecido como “trava bancária”. Com relação às garantias, a questão da 

ausência de registro do contrato em cartório de Registro de Títulos e 

Documentos torna-se insuperável, em especial por força do que já foi 

decidido pela Câmara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (A. I. n. 527.909-4/6-00, rel. Des. Lino Machado, j. 

26/03/2008 e A.I. n. 524.879-4/6-00, rel. Des. Lino Machado, j. 28/5/2008), 

ao afastar a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, pois o contrato 

de cessão fiduciária não atendeu a formalidade determinada no art. 1.361, 

§ 1º, do Código Civil, e no art. 42 da Lei 10.931/02 Anote-se que a regra 

contida no Código Civil impõe o registro como forma essencial para a 

constituição da garantia fiduciária. O art. 42 da Lei n.10.931/02, afasta a 

necessidade do registro da cédula de crédito bancária para sua validade e 

eficácia, porém impõe o referido registro para que tais garantias sejam 

válidas contra terceiros. (...) Diante do exposto, defiro o pedido de 

liberação das travas bancárias. Para evitar novos desmembramentos e 

discussões sobre eventuais descontos, acolho ainda a argumentação 

apresentada pela Recuperação no que diz respeito a alteração do 

domicílio bancário das máquinas de cartão de crédito/débito. Para tanto, 

determino que sejam intimadas as instituições financeiras abaixo 

relacionadas para que providenciem a alteração do domicilio bancário da 

para o qual estão vinculadas as vendas dos cartões da Recuperanda 

para: Banco da Amazônia S/A – BASA, na agência: 014, conta: 070951-7, 

de titularidade de AUTO POSTO TUIUIU LTDA, CNPJ 01.205.440/0001-60, 

direcionando o recebimento dos valores recebíveis pelas recuperandas, a 

essa instituição financeira, sendo: (...) Intimem concomitantemente as 

mesmas instituições para abster-se de se apropriar de qualquer valor 

creditado, imediatamente bem como, restabeleça os valores já debitados, 

conforme descritos os valores na petição de Num. 1423383, restituindo-os 

nas próprias contas onde foram retidos, sob pena de incidência do mesmo 

percentual da multa antes descrito...”. Na petição de id. Num. 1551129 a 

Recuperanda noticiou novos descontos e requereu a penhora em dinheiro 

das Instituições Financeiras Administrador Judicial apresentou relação de 

credores nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005 pugnando pela 

imediata publicação – id. Num. 1616689. Frente a notícia de realização de 

novos descontos no despacho de id. Num. 1951362 deliberei: “ (...) A 

Recuperanda nos ids. Num. 1423383, 1551129 e 1551170 reiterou os 

bloqueios de valores nas contas, assim como pleiteia a efetivação de 

medidas com vistas a restituição dos valores retidos. (...) Considerando 

ainda a notícia de inúmeros lançamentos de descontos nas contas da 

Recuperanda, aliado que este juízo apenas tendo acesso aos extratos 

não tem plenas condições de confrontar os argumentos das partes, e 

visando ter maiores subsídios para decidir a controvérsia, intime o 

Administrador Judicial para que diligencie com vistas a identificar qual a 

natureza e origem de tais retenções, especialmente se tem relação com às 

dívidas descritas na petição inicial..”. Reiteração de notícia de retenção de 

valores na petição de id. Num. 1954939. Relatório apresentado pelo 

Administrador Judicial apontando os descontos realizados – id. Num. 

2990441. Com base no relatório do Administrador no despacho de id. Num. 

3295845 foi determinado: “(...) Em síntese o Administrador constatou que 

após o deferimento do processamento do plano de recuperação os 

seguintes bancos procederam a retenção de valores, cujas quantias 

seguem descritas, ainda pendentes de restituição, relativo à dívidas 

existentes anteriormente, inclusive saldo devedor do limite da conta, e que 

sujeitas ao efeito previsto no art. artigo 6º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005: - 

Banco Sicredi o valor de R$ 7.861,55 (sete mil, oitocentos e sessenta e um 

reais e cinquenta e cinco centavos); - Banco do Brasil o valor de R$ 

194.096,58 (cento e noventa e quatro mil, noventa e seis reais e cinquenta 

e oito centavos) e - Caixa Econômica Federal o valor de R$ 48.018,09 

(quarenta e oito mil, dezoito reais e nove centavos). Assim, reportando ao 

parecer do Administrador, rejeito os embargos declaratórios, reitero às 

decisões anteriores, e determino a intimação dos Bancos – Banco do 

Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e Cooperativa de Crédito Sicredi para 

que procedam a restituição dos valores antes descritos, no prazo de 

cinco dias, diretamente para a Recuperanda, sob pena de bloqueio ser 

efetivado via Bacenjud...”. Publicado o edital na fase do art. 7º, § 2º a 

Caixa Econômica Federal apresentou impugnação à relação de credores e 

que coincide com o objeto deste incidente – id. Num. 4155291. Nova 

comunicação de retenções pela Recuperanda – id. Num. 4292708, e 

dentre as deliberações da decisão de id. Num. 4474520 foi determinado: 

“...Como ocorrerá aditamento do pedido, com noticia de novas retenções, 

e não tendo este juízo elementos para apurar a correção ou não dos 

valores, antes de apreciar, delibero pela intimação do Administrador 

Judicial para apurar se foram realizados novos bloqueios e/ou se com a 

manifestação da Recuperanda, restou demonstrado elementos para 

justificar a correção do levantamento já realizado. Fixo prazo de 10 

dias...”. Segundo relatório apresentado pelo Administrador no id. Num. 

6667612. Na decisão de id. Num. 10042593 ao analisar questionamentos, 

notadamente sobre a notícia de retenções, dentre as deliberações 

constou: “...Em relação à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo levantamento 

pericial contatou que a instituição financeira reteve indevidamente o valor 

de R$ 302.261,15 (trezentos e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e 

quinze centavos) da empresa recuperanda, sendo de que de tal valor a 

quantia de R$ 278.598,26 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e 

noventa e oito reais e vinte e seis centavos) ocorrerá além do primeiro 

levantamento. Tais bloqueios foram referem-se a valores descontados da 

conta corrente e conta de recebíveis de cartão de crédito. Embora 

oportunizado a Caixa Econômica Federal deixou transcorrer o prazo in 

albis. Além da presunção de veracidade, observo que o levantamento esta 

embasado em relatório descrito e documentos de ids. Num. 6667962, Num. 

6667989, Num. 6667973 e Num. 6667998 – Pág. 1 a 12 e extrato de ids. 

Num. 6667984 – Pág. 1 a 11, Num. 6667993. Como o trabalho pericial esta 

embasado em provas e dados fornecidos pela própria Instituição 

Financeira, aliado a confissão, acolho o pedido formulado pela 

Recuperanda para determinar a Caixa Econômica Federal restituir a 

quantia de R$ R$ 278.598,26 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e 

noventa e oito reais e vinte e seis centavos), no prazo de cinco dias, pena 

de bloqueio via Bacenjud...”. Posteriormente na decisão de id. Num. 

10750686 foi determinado: (...)Frente a tais circunstâncias, acolho os 

pedidos formulados pela Recuperanda na petição de id. Num. 10237862 

para determinar a liberação do depósito efetivado pelo Banco do Brasil e o 

bloqueio da quantia de R$ 278.598,26 (duzentos e setenta e oito mil, 

quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), via Bacenjud, 

em desfavor da Caixa Econômica Federal...”, vindo a ser lançado registro 

no Bacenjud – id. Num. 10750706. Além de tais relatos, consigno a 

interposição de agravo de instrumento contra a primeira decisão que 

determinou à restituição de valores pela Caixa Econômica Federal, sem 

êxito. Frente ao esboço apresentado, percebe-se que a impugnação 

objeto deste incidente é tempestiva. As provas apresentadas pela 

Impugnante – id. Num. 5556905 - Pág. 1 – 18, id. Num. 5556933 - Pág. 1 – 

27 estão em sintonia com a habilitação/impugnação de id. Num. 11658946, 

revelando, dentre às dívidas mantidas pela Recuperanda, que parte das 

operações – contratos 10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05 

são representados por aval e cessão de direitos creditórios. Tal ponto não 

é objeto de questionamento e insurgência pela Recuperanda. A 

controvérsia diz respeito se tais operações devem ou não ser excluídas 

dos efeitos da recuperação judicial. Defende a Recuperanda que tais 

operações por não terem sido registradas no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos competente não constituem em garantia fiduciária e 

estão submetidos à recuperação judicial. No mesmo defendido pela 

Recuperanda, consta decisão proferida por este juízo nos autos de 

recuperação. Inobstante tenha assim decidido, é de registrar a existência 

de precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça sobre a 

matéria, a quem por atribuição constitucional, tem a precípua finalidade de 

dar a interpretação e última palavra sobre a legislação infraconstitucional. 

Sobre tal temática, transcrevo ementa dos seguintes acórdãos do 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 
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JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CREDOR TITULAR DE 

POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. 

NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS 

TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA 

NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE 

SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO 

QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À 

ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE 

ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO 

ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. O STJ entende que não se submetem aos efeitos da 

recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos 

fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula 

de Crédito Bancário existentes na data do pedido de recuperação, 

independentemente de a cessão ter ou não sido inscrita no registro de 

títulos e documentos do domicílio do devedor. 2. A exigência de registro, 

para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente 

no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B 

(introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre 

coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e 

fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna. A constituição 

da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre 

coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria 

contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre 

as partes. A consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali 

inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em 

relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. 3. Questão que 

não tenha sido detidamente apreciada na instância estadual não pode ser 

analisada nesta Corte Superior, por ausência de prequestionamento. 4. 

Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1009521/AL, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/11/2017, DJe 29/11/2017) DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO 

SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 

DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. 1 - Impugnação de crédito 

apresentada em 20/8/2013. Recurso especial interposto em 2/2/2015 e 

atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se os 

créditos cedidos fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio 

registro no Cartório de Títulos e Documentos competente para serem 

excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-cedente. 3 - A 

alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos 

sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos 

efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3º, da Lei 

11.101/05). Precedentes. 4 - Ao sistema especial que engloba o instituto 

da alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos 

sobre coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos - não se 

aplica a norma do art. 1.361, § 1º, do CC, pois esta incide somente sobre 

propriedade fiduciária de coisa móvel infungível. 5 - A sujeição da 

propriedade fiduciária, conforme sua natureza, à respectiva disciplina 

legal é determinação expressa do próprio Código Civil, segundo o qual "as 

demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária" 

(vale dizer, quando não se tratar de negócio fiduciário envolvendo bem 

móvel infungível) "submetem-se à disciplina específica das respectivas 

leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo 

que não for incompatível com a legislação especial" (art. 1.368-A). 6 - À 

espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial da Lei 4.728/65, 

que não exige o registro em cartório como elemento constitutivo da 

propriedade ou titularidade fiduciária. 7 - De fato, tratando-se de 

titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é 

alcançada desde a contratação da garantia. Nessas hipóteses, uma vez 

preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de 

Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da 

titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza 

do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, 

em substituição ao credor da relação jurídica originária. 8 - Essas 

circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão 

dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, pois o art. 49, § 

3º, da LFRE exige, apenas e tão somente, que o respectivo credor figure 

como titular da posição de proprietário fiduciário, condição que, como 

visto, independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e 

Documentos. 9 - Os créditos cedidos em garantia, na medida em que 

deixam de integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados 

por eventuais pretensões de outros de seus credores, sujeitos cujas 

esferas jurídicas não sofrerão, como corolário - em razão da ausência de 

justa expectativa sobre aqueles créditos -, repercussão negativa 

decorrente de sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial do 

devedor. 10 - Não havendo quebra de confiança ou frustração de legítima 

expectativa dos demais credores da recuperanda, não há que se cogitar 

de violação ao princípio da boa-fé. 11 - Recurso especial provido. (REsp 

1592647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/10/2017, DJe 28/11/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA 

SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR 

TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS 

CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA 

PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. 

PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO 

FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO 

SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO 

ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a 

compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito 

(caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de 

propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, 

nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

FIDUCIÁRIA DE DIREITOS. CÉDULA DE CRÉDITO. REGISTRO. 

DESNECESSIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça 

não é necessário o registro do instrumento de cessão fiduciária de direitos 

sobre coisas móveis e sobre títulos de crédito para que se constitua 

validamente a titularidade fiduciária. 2. Agravo interno não provido. (AgInt 

no AREsp 478.633/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) Percebe-se 

pelo teor das ementas que o Superior Tribunal de Justiça, de forma 

reiterada e pacífica, a conclusão de que não é necessário o registro do 

instrumento de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e sobre 

títulos de crédito, para que se constitua validamente a titularidade 

fiduciária. Atento a atribuição constitucional do Superior Tribunal de 

Justiça, cabe apenas a este juízo em atenção ao princípio da segurança 

jurídica, aplicar o entendimento já consolidado. Por tal razão, é de revogar 

às decisões proferidas nos autos de recuperação, na parte em que 

afastou a validade da titularidade fiduciária em razão da ausência de 

registro do instrumento no Cartório competente. Nesse ponto, fica 

afastada a tese da Recuperanda. Como segundo ponto, a Recuperanda 

afirma da existência da ausência de interesse de agir em postular e ajuizar 

o presente incidente em razão da manifestação anterior da Recuperanda 

perante o Administrador Judicial em que além pleiteou pela retificação do 

valor da dívida e constou como sendo crédito quirografário. Cabe 

ponderar se a primeira manifestação apresentada pela Caixa Econômica 

Federal – id Num. 11181260 caracteriza ou não como renuncia da garantia 

e/ou preclusão em pleitear a retificação no quadro geral de credores. De 

fato, existe comportamento antagônico da Caixa Econômica Federal no 

primeiro momento em requisitar a retificação do valor geral da dívida e 

apontar tratar-se de crédito quirografário. Tal antagonismo e contradição 

resta evidenciado pelo teor da mesma petição - id Num. 11181260, já que 

na fundamentação consta a descrição de cada operação, inclusive com 

expressa menção de duas operações contraídas pela Recuperanda 

estarem representadas por aval e cessão de direitos creditórios e ao final, 

faz menção da totalidade dos créditos como sendo de natureza uniforme e 

quirografário. Nesse caso, há evidente contradição entre a 

fundamentação e o pedido final. Inobstante reconheça a existência de 

contradição, percebe-se que o incidente é tempestivo, sendo ofertado no 

prazo legal e na fase processual pertinente. Além de tal circunstância, 

impende consignar que a renúncia de direitos deve ser expressa. Mesmo 

que concluísse que a contradição antes apontada constituiria em renuncia 
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de direitos, aquele que manifestar deve expressamente ter poderes para 

tal. Nessa linha de raciocínio, resta definir se é possível a renúncia do 

credor de sua garantia fiduciária e, consequentemente, do benefício legal 

e, caso possível, se essa poderia se dar de forma tácita ou apenas de 

modo expresso. A Lei n. 4.728/65, que regula a cessão fiduciária, 

estabelece: Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no 

âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de 

créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos 

definidos na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa 

de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e 

as demais comissões e encargos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) [...]§ 

3° É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária 

de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses 

em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem 

objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do 

crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da 

obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da 

propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da 

garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do 

demonstrativo da operação realizada. [...]§ 5°Aplicam-se à alienação 

fiduciária e à cessão fiduciáriade que trata esta Lei os arts. 1.421, 1.425, 

1.426, 1.435 e 1.436da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Dessarte, 

verifica-se que o art. 1.436 do CC/2002 - que trata, em específico, da 

extinção do penhor, espécie de garantia real que recai sobre coisa móvel - 

é que irá reger, no ponto, a matéria atinente à extinção da garantia 

fiduciária. Nesse passo, prevê o dispositivo, dentre as várias formas de 

extinção do penhor, a renúncia, que poderá se dar de forma expressa 

(inciso III) ou presumida (§ 1°), verbis: Art. 1.436. Extingue-se o penhor: I - 

extinguindo-se a obrigação; II - perecendo a coisa; III - renunciando o 

credor; IV confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e 

de dono da coisa; V - dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a 

venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. § 1° 

Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do 

penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, 

ou quando anuir à sua substituição por outra garantia. § 2° Operando-se a 

confusão tão-somente quanto a parte da dívida pignoratícia, subsistirá 

inteiro o penhor quanto ao resto. Portanto, com a subsunção da norma à 

espécie, conclui-se que, em regra, a renúncia à garantia fiduciária deverá 

ocorrer de forma expressa pelo credor, cabendo, excepcionalmente, a 

presunção de abdicação de tal direito. É o que leciona a doutrina 

especializada: Permite-se ao credor renunciar à garantia, sem com isso 

provocar a extinção da obrigação principal. Por importar em abdicação de 

direitos, tal renúncia deve ser interpretada restritivamente (v. art. 114), 

não admitindo, em regra, presunção, salvo nas hipóteses enumeradas 

pelo §1°.(TEPEDINO, Gustavo. Código civil interpretado conforme a 

constituição a república. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 879 A 

renúncia à garantia é ato unilateral, independendo de aceitação. Deve ser 

expressa. Como se trata de ato de despojamento de bens, requer plena 

capacidade de alienar. No entanto, o art. 1.436, § 1° (antigo art. 803) 

estabelece três hipóteses de presunção relativa de renúncia ao penhor.

(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. São Paulo: Atlas, 

2003, p. 501) E também ao comentar especificamente o art. 66-B, §5°, da 

Lei 4.728/1965:Consideram-se causas de extinção da Alienação Fiduciária 

em Garantia (artigo, 66-B, § 5°, da Lei n° 4.728/65): [...]c) a renúncia do 

Credor-Fiduciário, presumindo-se tal renúncia se o Credor consentir na 

venda particular do bem alienado fiduciariamente, sem reserva de preço, 

quando restituir sua posse ao devedor ou anuindo à substituição por outra 

garantia; (RONCONI, Diego Richard. A responsabilidade civil nos contratos 

de alienação fiduciária em garantia. Florianópolis: OAB/SC, 2006, p. 221). 

O instrumento procuratório conferido ao Advogado embora tenha amplos 

poderes, não consta poderes expressos para em nome de seu 

constituinte, no caso, a Caixa Econômica Federal, em renunciar à direitos, 

uma das modalidades de extinção do penhor, como dispõe o art. 1436, 

inciso III do CPC. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO 

SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, 

DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE 

PENHORA ON LINE. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 

1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer 

que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), 

também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, as exceções que 

acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, 

normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da 

recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão 

do crédito e diminuindo o spread bancário: 2. A renúncia à garantia 

fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção 

da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 

do CC/2002). 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da 

garantia fiduciária pelo credor, mas sim, em razão das circunstâncias do 

caso, como medida acautelatória, pedido de penhora do ativo até que as 

garantias fossem devidamente efetivadas. 4. Recurso especial não 

provido. (REsp 1338748/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 28/06/2016) No segundo 

ponto, também afasto o pleito da Recuperanda. Consigno ainda que 

embora o agravo não tenha modificado a decisão proferida por este juízo, 

não adentrou no mérito da questão, e não impede a reapreciação da 

matéria por este juízo. Estando devidamente comprovado que às cédulas 

de crédito bancário nº 10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05 

estão garantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre 

recebíveis de cartão de crédito, incide a exceção prevista no § 3º do art. 

49 da Lei 11.101/2005. Portanto, tais créditos devem ser excluídos da 

recuperação judicial, e por decorrência, ficam revogadas às decisões que 

determinaram à restituição dos valores em favor da Recuperanda. Isto 

posto, julgo procedente a presente impugnação para determinar a 

exclusão dos valores objeto das cédulas de crédito bancários nº 

10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05, totalizando R$ 

449.029,00 reais, dos efeitos da recuperação judicial e do quadro geral de 

credores, nos termos do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, devendo o 

quadro geral de credores ser retificado para constar o crédito da Caixa 

Econômica Federal na condição de credora quirografária no valor de R$ 

155.187,80 reais. Após o decurso do prazo recursal, proceda o 

Administrador a retificação do quadro geral de credores e expeça-se 

alvará nos autos de recuperação para restituir os valores 

depositados/penhorados em favor da Caixa Econômica Federal. 

Intimem-se. Providencie a juntada de cópia desta decisão nos autos de 

recuperação judicial. Caceres, 05 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1001848-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

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 Processo: 1001848-14.2017.8.11.0006. IMPUGNANTE: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL IMPUGNADO: AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL apresentou impugnação contra a relação de 

credores apresentada pelo Administrador Judicial nos autos de 

recuperação judicial nº 1000306-92.2016.811.0006 em que figura como 

Recuperanda o Auto Posto Tuiuiu afirmando que não foram excluídos da 

recuperação judicial os créditos decorrentes de contratos garantidos por 

cessão fiduciária de recebíveis, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. 

Aduz que o Administrador Judicial incluiu como crédito total de R$ 

604.216,80 reais na classe de créditos quirografários, quando o correto é 

R$ 155.187,80 reais. Esclarece que os contratos inclusos indevidamente 

no quadro geral de credores dizem respeito às cédulas de crédito 

bancário nº 10.870.737.000001-35 e 10.870.737.000003-05 garantidos 

por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre recebíveis de cartão de 

crédito. Requereu que seja determinada ao Administrador Judicial a 
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apresentação de uma nova lista de credores, excluindo todos os créditos 

de contratos garantidos por cessão fiduciária, com reformulação do 

quadro geral de credores – Id. Num. 5556900. Pedido instruído com os 

documentos de id. Num. 5556905 – pag 01 – 18 e Num. 5556933 - Pág. 1 a 

27. Proferido despacho determinando a intimação da Recuperanda, 

Administrador e Ministério Público - Num. 5588089. A Recuperanda 

apresentou resposta afirmando que arrolou todos os créditos na 

recuperação judicial ante a falta de registro no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos competente., e não sendo constituída a garantia 

fiduciária, tais créditos estão submetidos à recuperação judicial. Sustenta 

nesse caso que a garantia hipotecária em cédula de crédito rural ou 

industrial ter validade e eficácia, é imprescindível que a garantia fiduciária 

de crédito futuro também seja registrada em cartório. Aduziu ainda que a 

Impugnante manifestou expressamente ao Administrador Judicial 

pleiteando que seus créditos permanecessem na recuperação judicial na 

classe quirografária, e por tal razão, afirma a inexistência de interesse de 

agir, por decorrência da classificação ter sido efetuada com base no 

pedido por ela formulado. Requereu ao final a improcedência da 

impugnação – id. Num. 11181257. Juntou documentos de id. Num. 

11181259 - Pág. 1, Num. 11181260. O Administrador Judicial Dr Ricardo 

Ferreira de Andrade apresentou manifestação pelo indeferimento da 

impugnação, justificando que na fase administrativa a própria Impugnante 

teria solicitado a submissão de todos os seus contratos aos efeitos da 

recuperação judicial e defende que resta patente a violação ao princípio 

da boa-fé objetiva e a afronta ao instituto conhecido venire contra factum 

proprium, porquanto se apresenta totalmente contraditório o seu 

comportamento com a propositura desta impugnação, visando, desta feita, 

a exclusão de dois contratos. Ao final opinou pela improcedência da 

presente impugnação, a fim de que seja mantido incólume o valor do 

crédito indicado na relação de credores prevista no artigo 7º, §2º, da Lei 

n.º 11.101/2005 – id. Num. 11658936. Juntou os documentos de id. Num. 

11658946. Instado a manifestar o Ministério Público do Estado do Mato 

Grosso opina pela procedência do pedido, qual seja, a retificação do 

crédito do Impugnante na relação de credores da Recuperanda, 

excluindo-se os créditos constantes nas operações CCB n.º 

10.870.737.0000001-35 e CCB n.º10.870.737.0000003-05, garantidas por 

cessão fiduciária de direitos creditórios; fazendo constar o valor de R$ 

155.187,80 (cento e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e 

oitenta centavos), referente ao valor remanescente ao saldo em aberto 

das operações sujeitas aos efeitos da recuperação judicial. É o sucinto 

relato. Decido. Cuida-se de impugnação contra a lista de credores 

apresentada na fase do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005. Para fins de 

contextualizar e ter um panorama dos fatos ocorridos, faz-se necessário 

rememorar as ocorrência existentes no processo de recuperação. 

Quando da distribuição do pedido de recuperação judicial, a Recuperanda 

no documento intitulado relação de credores “Auto Posto Tuiuiu” - Num. 

1057393 nominou como sendo devedora da Caixa Econômica Federal, na 

condição de crédito quirografário, totalizando R$ 526958 reais, com a 

seguinte descrição: AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL QUIROGRAFARIO CONTRATO EMPRESTIMO MENSAL R$ 

350.768,00 AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

QUIROGRAFARIO CONTRATO EMPRESTIMO MENSAL R$ 141.960,00 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

QUIROGRAFARIO CONTRATO EMPRESTIMO MENSAL R$ 130.000,00 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

QUIROGRAFARIO CONTRATO EMPRESTIMO MENSAL R$ 34.100,00 

Deferido o processamento da recuperação e publicado edital para ciência 

dos Credores para fins de habilitações perante o Administrador Judicial ou 

as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma dos 

arts. 7º, § 1º e 9º da Lei 11.101/2005 apresentou habilitação/impugnação 

– id. Num. 11181260 deste incidente, pugnando pela retificação do valor 

de seu crédito como sendo de R$ 604.216,80 reais, com a classificação 

legal pertinente – quirografário. Na referida petição descreveu todos os 

contratos e valores individualmente de cada operação Sucedeu nos autos 

de recuperação a apresentação de petições – id. Num. 1423383 – 

afirmando que em síntese e com descrição id. Num. 1423383 - Pág. 2 – “... 

–Desta forma, a partir da data do pedido, qualquer credor indicado na 

relação de credores, está proibido de receber valores, prosseguir com 

ações líquidas ou reaver bens indispensáveis às recuperandas. No 

entanto, algumas instituições financeiras, numa tentativa forçada de 

receber das empresas, estão bloqueando montantes nas contas 

bancárias das recuperandas, o que é indiscutivelmente ilegal. A uma, 

porque os contratos firmados com os bancos não possuem garantia ou 

privilégio algum, pois conforme já informado nesses autos, as instituições 

financeiras são credores quirografários, o que se atestou inclusive com 

certidão emitida pelo Cartório de Registros de Títulos desta Comarca. A 

duas, porque, mesmo que os contratos “garantidos” por cessão fiduciária 

de direitos creditórios estivessem registrados em Cartório, ainda assim a 

empresa possui a seu favor o período de blindagem e suspensão das 

ações, não podendo credor algum tomar medidas coercitivas para 

receberem valores relacionados na recuperação judicial. Na prática, 

ocorre o seguinte: as recuperandas atuam no ramo de venda de 

combustiveis. Para receberem o pagamento de seus clientes, ofertam 

variadas possibilidades, dentre elas dinheiro, cartão de crédito e débito. 

Essas máquinas de cartão foram fornecidas por algumas empresas, a 

exemplo da Cielo e TicketCar, e o recebimento do crédito fica vinculado a 

uma conta bancária, administrada por instituições financeiras, e que 

justamente estão bloqueando os montantes creditados pelos clientes das 

recuperandas...” Na primeira oportunidade em que foi apreciado este juízo 

assentou na decisão de id. Num. 1434798 dos autos de recuperação: 

“...Depreende do documento Num. 1423417 - Pág. 1 atestar a inexistência 

de qualquer registro de locação, comodato, alienação fiduciária, reserva 

de domínio, penhor e outros ônus desde 2004 vinculado ao CNPJ da 

Recuperanda. Após o deferimento do processamento da recuperação 

foram realizados inúmeros lançamentos de débitos nas contas mantidas 

pela Recuperanda. Muito embora os documentos não possibilitem saber 

com precisão a natureza de cada desconto, o certo é que versam sobre 

débitos para pagamento de títulos emitidos e tais lançamentos representam 

recebimento de alguns credores em detrimento de outros. Mesmo que 

verídica a assertiva no sentido de que a cobrança diga respeito a garantia 

fiduciária, o documento acostado atesta não ter sido registrado 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Tem-se, assim, que a 

dívida esta sujeita aos seus efeitos e, portanto, não pode ser exigida 

imediatamente. Dai que não pode a instituição bancária pagar-se 

antecipadamente através da retenção de valores em procedimento 

conhecido como “trava bancária”. Com relação às garantias, a questão da 

ausência de registro do contrato em cartório de Registro de Títulos e 

Documentos torna-se insuperável, em especial por força do que já foi 

decidido pela Câmara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (A. I. n. 527.909-4/6-00, rel. Des. Lino Machado, j. 

26/03/2008 e A.I. n. 524.879-4/6-00, rel. Des. Lino Machado, j. 28/5/2008), 

ao afastar a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, pois o contrato 

de cessão fiduciária não atendeu a formalidade determinada no art. 1.361, 

§ 1º, do Código Civil, e no art. 42 da Lei 10.931/02 Anote-se que a regra 

contida no Código Civil impõe o registro como forma essencial para a 

constituição da garantia fiduciária. O art. 42 da Lei n.10.931/02, afasta a 

necessidade do registro da cédula de crédito bancária para sua validade e 

eficácia, porém impõe o referido registro para que tais garantias sejam 

válidas contra terceiros. (...) Diante do exposto, defiro o pedido de 

liberação das travas bancárias. Para evitar novos desmembramentos e 

discussões sobre eventuais descontos, acolho ainda a argumentação 

apresentada pela Recuperação no que diz respeito a alteração do 

domicílio bancário das máquinas de cartão de crédito/débito. Para tanto, 

determino que sejam intimadas as instituições financeiras abaixo 

relacionadas para que providenciem a alteração do domicilio bancário da 

para o qual estão vinculadas as vendas dos cartões da Recuperanda 

para: Banco da Amazônia S/A – BASA, na agência: 014, conta: 070951-7, 

de titularidade de AUTO POSTO TUIUIU LTDA, CNPJ 01.205.440/0001-60, 

direcionando o recebimento dos valores recebíveis pelas recuperandas, a 

essa instituição financeira, sendo: (...) Intimem concomitantemente as 

mesmas instituições para abster-se de se apropriar de qualquer valor 

creditado, imediatamente bem como, restabeleça os valores já debitados, 

conforme descritos os valores na petição de Num. 1423383, restituindo-os 

nas próprias contas onde foram retidos, sob pena de incidência do mesmo 

percentual da multa antes descrito...”. Na petição de id. Num. 1551129 a 

Recuperanda noticiou novos descontos e requereu a penhora em dinheiro 

das Instituições Financeiras Administrador Judicial apresentou relação de 

credores nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005 pugnando pela 

imediata publicação – id. Num. 1616689. Frente a notícia de realização de 

novos descontos no despacho de id. Num. 1951362 deliberei: “ (...) A 

Recuperanda nos ids. Num. 1423383, 1551129 e 1551170 reiterou os 

bloqueios de valores nas contas, assim como pleiteia a efetivação de 

medidas com vistas a restituição dos valores retidos. (...) Considerando 

ainda a notícia de inúmeros lançamentos de descontos nas contas da 
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Recuperanda, aliado que este juízo apenas tendo acesso aos extratos 

não tem plenas condições de confrontar os argumentos das partes, e 

visando ter maiores subsídios para decidir a controvérsia, intime o 

Administrador Judicial para que diligencie com vistas a identificar qual a 

natureza e origem de tais retenções, especialmente se tem relação com às 

dívidas descritas na petição inicial..”. Reiteração de notícia de retenção de 

valores na petição de id. Num. 1954939. Relatório apresentado pelo 

Administrador Judicial apontando os descontos realizados – id. Num. 

2990441. Com base no relatório do Administrador no despacho de id. Num. 

3295845 foi determinado: “(...) Em síntese o Administrador constatou que 

após o deferimento do processamento do plano de recuperação os 

seguintes bancos procederam a retenção de valores, cujas quantias 

seguem descritas, ainda pendentes de restituição, relativo à dívidas 

existentes anteriormente, inclusive saldo devedor do limite da conta, e que 

sujeitas ao efeito previsto no art. artigo 6º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005: - 

Banco Sicredi o valor de R$ 7.861,55 (sete mil, oitocentos e sessenta e um 

reais e cinquenta e cinco centavos); - Banco do Brasil o valor de R$ 

194.096,58 (cento e noventa e quatro mil, noventa e seis reais e cinquenta 

e oito centavos) e - Caixa Econômica Federal o valor de R$ 48.018,09 

(quarenta e oito mil, dezoito reais e nove centavos). Assim, reportando ao 

parecer do Administrador, rejeito os embargos declaratórios, reitero às 

decisões anteriores, e determino a intimação dos Bancos – Banco do 

Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e Cooperativa de Crédito Sicredi para 

que procedam a restituição dos valores antes descritos, no prazo de 

cinco dias, diretamente para a Recuperanda, sob pena de bloqueio ser 

efetivado via Bacenjud...”. Publicado o edital na fase do art. 7º, § 2º a 

Caixa Econômica Federal apresentou impugnação à relação de credores e 

que coincide com o objeto deste incidente – id. Num. 4155291. Nova 

comunicação de retenções pela Recuperanda – id. Num. 4292708, e 

dentre as deliberações da decisão de id. Num. 4474520 foi determinado: 

“...Como ocorrerá aditamento do pedido, com noticia de novas retenções, 

e não tendo este juízo elementos para apurar a correção ou não dos 

valores, antes de apreciar, delibero pela intimação do Administrador 

Judicial para apurar se foram realizados novos bloqueios e/ou se com a 

manifestação da Recuperanda, restou demonstrado elementos para 

justificar a correção do levantamento já realizado. Fixo prazo de 10 

dias...”. Segundo relatório apresentado pelo Administrador no id. Num. 

6667612. Na decisão de id. Num. 10042593 ao analisar questionamentos, 

notadamente sobre a notícia de retenções, dentre as deliberações 

constou: “...Em relação à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo levantamento 

pericial contatou que a instituição financeira reteve indevidamente o valor 

de R$ 302.261,15 (trezentos e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e 

quinze centavos) da empresa recuperanda, sendo de que de tal valor a 

quantia de R$ 278.598,26 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e 

noventa e oito reais e vinte e seis centavos) ocorrerá além do primeiro 

levantamento. Tais bloqueios foram referem-se a valores descontados da 

conta corrente e conta de recebíveis de cartão de crédito. Embora 

oportunizado a Caixa Econômica Federal deixou transcorrer o prazo in 

albis. Além da presunção de veracidade, observo que o levantamento esta 

embasado em relatório descrito e documentos de ids. Num. 6667962, Num. 

6667989, Num. 6667973 e Num. 6667998 – Pág. 1 a 12 e extrato de ids. 

Num. 6667984 – Pág. 1 a 11, Num. 6667993. Como o trabalho pericial esta 

embasado em provas e dados fornecidos pela própria Instituição 

Financeira, aliado a confissão, acolho o pedido formulado pela 

Recuperanda para determinar a Caixa Econômica Federal restituir a 

quantia de R$ R$ 278.598,26 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e 

noventa e oito reais e vinte e seis centavos), no prazo de cinco dias, pena 

de bloqueio via Bacenjud...”. Posteriormente na decisão de id. Num. 

10750686 foi determinado: (...)Frente a tais circunstâncias, acolho os 

pedidos formulados pela Recuperanda na petição de id. Num. 10237862 

para determinar a liberação do depósito efetivado pelo Banco do Brasil e o 

bloqueio da quantia de R$ 278.598,26 (duzentos e setenta e oito mil, 

quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), via Bacenjud, 

em desfavor da Caixa Econômica Federal...”, vindo a ser lançado registro 

no Bacenjud – id. Num. 10750706. Além de tais relatos, consigno a 

interposição de agravo de instrumento contra a primeira decisão que 

determinou à restituição de valores pela Caixa Econômica Federal, sem 

êxito. Frente ao esboço apresentado, percebe-se que a impugnação 

objeto deste incidente é tempestiva. As provas apresentadas pela 

Impugnante – id. Num. 5556905 - Pág. 1 – 18, id. Num. 5556933 - Pág. 1 – 

27 estão em sintonia com a habilitação/impugnação de id. Num. 11658946, 

revelando, dentre às dívidas mantidas pela Recuperanda, que parte das 

operações – contratos 10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05 

são representados por aval e cessão de direitos creditórios. Tal ponto não 

é objeto de questionamento e insurgência pela Recuperanda. A 

controvérsia diz respeito se tais operações devem ou não ser excluídas 

dos efeitos da recuperação judicial. Defende a Recuperanda que tais 

operações por não terem sido registradas no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos competente não constituem em garantia fiduciária e 

estão submetidos à recuperação judicial. No mesmo defendido pela 

Recuperanda, consta decisão proferida por este juízo nos autos de 

recuperação. Inobstante tenha assim decidido, é de registrar a existência 

de precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça sobre a 

matéria, a quem por atribuição constitucional, tem a precípua finalidade de 

dar a interpretação e última palavra sobre a legislação infraconstitucional. 

Sobre tal temática, transcrevo ementa dos seguintes acórdãos do 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CREDOR TITULAR DE 

POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. 

NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS 

TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA 

NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE 

SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO 

QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À 

ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE 

ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO 

ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. O STJ entende que não se submetem aos efeitos da 

recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos 

fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula 

de Crédito Bancário existentes na data do pedido de recuperação, 

independentemente de a cessão ter ou não sido inscrita no registro de 

títulos e documentos do domicílio do devedor. 2. A exigência de registro, 

para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente 

no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B 

(introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre 

coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e 

fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna. A constituição 

da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre 

coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria 

contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre 

as partes. A consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali 

inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em 

relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. 3. Questão que 

não tenha sido detidamente apreciada na instância estadual não pode ser 

analisada nesta Corte Superior, por ausência de prequestionamento. 4. 

Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1009521/AL, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/11/2017, DJe 29/11/2017) DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO 

SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO 

DEVEDOR-CEDENTE. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. 1 - Impugnação de crédito 

apresentada em 20/8/2013. Recurso especial interposto em 2/2/2015 e 

atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se os 

créditos cedidos fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio 

registro no Cartório de Títulos e Documentos competente para serem 

excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-cedente. 3 - A 

alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos 

sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos 

efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3º, da Lei 

11.101/05). Precedentes. 4 - Ao sistema especial que engloba o instituto 

da alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos 

sobre coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos - não se 

aplica a norma do art. 1.361, § 1º, do CC, pois esta incide somente sobre 

propriedade fiduciária de coisa móvel infungível. 5 - A sujeição da 

propriedade fiduciária, conforme sua natureza, à respectiva disciplina 

legal é determinação expressa do próprio Código Civil, segundo o qual "as 

demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária" 

(vale dizer, quando não se tratar de negócio fiduciário envolvendo bem 

móvel infungível) "submetem-se à disciplina específica das respectivas 

leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo 
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que não for incompatível com a legislação especial" (art. 1.368-A). 6 - À 

espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial da Lei 4.728/65, 

que não exige o registro em cartório como elemento constitutivo da 

propriedade ou titularidade fiduciária. 7 - De fato, tratando-se de 

titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é 

alcançada desde a contratação da garantia. Nessas hipóteses, uma vez 

preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de 

Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da 

titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza 

do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, 

em substituição ao credor da relação jurídica originária. 8 - Essas 

circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão 

dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, pois o art. 49, § 

3º, da LFRE exige, apenas e tão somente, que o respectivo credor figure 

como titular da posição de proprietário fiduciário, condição que, como 

visto, independe do registro do contrato no Cartório de Títulos e 

Documentos. 9 - Os créditos cedidos em garantia, na medida em que 

deixam de integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados 

por eventuais pretensões de outros de seus credores, sujeitos cujas 

esferas jurídicas não sofrerão, como corolário - em razão da ausência de 

justa expectativa sobre aqueles créditos -, repercussão negativa 

decorrente de sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial do 

devedor. 10 - Não havendo quebra de confiança ou frustração de legítima 

expectativa dos demais credores da recuperanda, não há que se cogitar 

de violação ao princípio da boa-fé. 11 - Recurso especial provido. (REsp 

1592647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 24/10/2017, DJe 28/11/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA 

SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR 

TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS 

CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA 

PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. 

PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO 

FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO 

SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO 

ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a 

compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão 

fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito 

(caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de 

propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, 

nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

FIDUCIÁRIA DE DIREITOS. CÉDULA DE CRÉDITO. REGISTRO. 

DESNECESSIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça 

não é necessário o registro do instrumento de cessão fiduciária de direitos 

sobre coisas móveis e sobre títulos de crédito para que se constitua 

validamente a titularidade fiduciária. 2. Agravo interno não provido. (AgInt 

no AREsp 478.633/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) Percebe-se 

pelo teor das ementas que o Superior Tribunal de Justiça, de forma 

reiterada e pacífica, a conclusão de que não é necessário o registro do 

instrumento de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e sobre 

títulos de crédito, para que se constitua validamente a titularidade 

fiduciária. Atento a atribuição constitucional do Superior Tribunal de 

Justiça, cabe apenas a este juízo em atenção ao princípio da segurança 

jurídica, aplicar o entendimento já consolidado. Por tal razão, é de revogar 

às decisões proferidas nos autos de recuperação, na parte em que 

afastou a validade da titularidade fiduciária em razão da ausência de 

registro do instrumento no Cartório competente. Nesse ponto, fica 

afastada a tese da Recuperanda. Como segundo ponto, a Recuperanda 

afirma da existência da ausência de interesse de agir em postular e ajuizar 

o presente incidente em razão da manifestação anterior da Recuperanda 

perante o Administrador Judicial em que além pleiteou pela retificação do 

valor da dívida e constou como sendo crédito quirografário. Cabe 

ponderar se a primeira manifestação apresentada pela Caixa Econômica 

Federal – id Num. 11181260 caracteriza ou não como renuncia da garantia 

e/ou preclusão em pleitear a retificação no quadro geral de credores. De 

fato, existe comportamento antagônico da Caixa Econômica Federal no 

primeiro momento em requisitar a retificação do valor geral da dívida e 

apontar tratar-se de crédito quirografário. Tal antagonismo e contradição 

resta evidenciado pelo teor da mesma petição - id Num. 11181260, já que 

na fundamentação consta a descrição de cada operação, inclusive com 

expressa menção de duas operações contraídas pela Recuperanda 

estarem representadas por aval e cessão de direitos creditórios e ao final, 

faz menção da totalidade dos créditos como sendo de natureza uniforme e 

quirografário. Nesse caso, há evidente contradição entre a 

fundamentação e o pedido final. Inobstante reconheça a existência de 

contradição, percebe-se que o incidente é tempestivo, sendo ofertado no 

prazo legal e na fase processual pertinente. Além de tal circunstância, 

impende consignar que a renúncia de direitos deve ser expressa. Mesmo 

que concluísse que a contradição antes apontada constituiria em renuncia 

de direitos, aquele que manifestar deve expressamente ter poderes para 

tal. Nessa linha de raciocínio, resta definir se é possível a renúncia do 

credor de sua garantia fiduciária e, consequentemente, do benefício legal 

e, caso possível, se essa poderia se dar de forma tácita ou apenas de 

modo expresso. A Lei n. 4.728/65, que regula a cessão fiduciária, 

estabelece: Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no 

âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de 

créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos 

definidos na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa 

de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e 

as demais comissões e encargos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) [...]§ 

3° É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária 

de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses 

em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem 

objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do 

crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da 

obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da 

propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da 

garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do 

demonstrativo da operação realizada. [...]§ 5°Aplicam-se à alienação 

fiduciária e à cessão fiduciáriade que trata esta Lei os arts. 1.421, 1.425, 

1.426, 1.435 e 1.436da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Dessarte, 

verifica-se que o art. 1.436 do CC/2002 - que trata, em específico, da 

extinção do penhor, espécie de garantia real que recai sobre coisa móvel - 

é que irá reger, no ponto, a matéria atinente à extinção da garantia 

fiduciária. Nesse passo, prevê o dispositivo, dentre as várias formas de 

extinção do penhor, a renúncia, que poderá se dar de forma expressa 

(inciso III) ou presumida (§ 1°), verbis: Art. 1.436. Extingue-se o penhor: I - 

extinguindo-se a obrigação; II - perecendo a coisa; III - renunciando o 

credor; IV confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e 

de dono da coisa; V - dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a 

venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. § 1° 

Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do 

penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, 

ou quando anuir à sua substituição por outra garantia. § 2° Operando-se a 

confusão tão-somente quanto a parte da dívida pignoratícia, subsistirá 

inteiro o penhor quanto ao resto. Portanto, com a subsunção da norma à 

espécie, conclui-se que, em regra, a renúncia à garantia fiduciária deverá 

ocorrer de forma expressa pelo credor, cabendo, excepcionalmente, a 

presunção de abdicação de tal direito. É o que leciona a doutrina 

especializada: Permite-se ao credor renunciar à garantia, sem com isso 

provocar a extinção da obrigação principal. Por importar em abdicação de 

direitos, tal renúncia deve ser interpretada restritivamente (v. art. 114), 

não admitindo, em regra, presunção, salvo nas hipóteses enumeradas 

pelo §1°.(TEPEDINO, Gustavo. Código civil interpretado conforme a 

constituição a república. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 879 A 

renúncia à garantia é ato unilateral, independendo de aceitação. Deve ser 

expressa. Como se trata de ato de despojamento de bens, requer plena 

capacidade de alienar. No entanto, o art. 1.436, § 1° (antigo art. 803) 

estabelece três hipóteses de presunção relativa de renúncia ao penhor.

(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. São Paulo: Atlas, 

2003, p. 501) E também ao comentar especificamente o art. 66-B, §5°, da 

Lei 4.728/1965:Consideram-se causas de extinção da Alienação Fiduciária 

em Garantia (artigo, 66-B, § 5°, da Lei n° 4.728/65): [...]c) a renúncia do 
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Credor-Fiduciário, presumindo-se tal renúncia se o Credor consentir na 

venda particular do bem alienado fiduciariamente, sem reserva de preço, 

quando restituir sua posse ao devedor ou anuindo à substituição por outra 

garantia; (RONCONI, Diego Richard. A responsabilidade civil nos contratos 

de alienação fiduciária em garantia. Florianópolis: OAB/SC, 2006, p. 221). 

O instrumento procuratório conferido ao Advogado embora tenha amplos 

poderes, não consta poderes expressos para em nome de seu 

constituinte, no caso, a Caixa Econômica Federal, em renunciar à direitos, 

uma das modalidades de extinção do penhor, como dispõe o art. 1436, 

inciso III do CPC. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO 

SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, 

DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE 

PENHORA ON LINE. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 

1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer 

que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), 

também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, as exceções que 

acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, 

normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da 

recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão 

do crédito e diminuindo o spread bancário: 2. A renúncia à garantia 

fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção 

da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 

do CC/2002). 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da 

garantia fiduciária pelo credor, mas sim, em razão das circunstâncias do 

caso, como medida acautelatória, pedido de penhora do ativo até que as 

garantias fossem devidamente efetivadas. 4. Recurso especial não 

provido. (REsp 1338748/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 28/06/2016) No segundo 

ponto, também afasto o pleito da Recuperanda. Consigno ainda que 

embora o agravo não tenha modificado a decisão proferida por este juízo, 

não adentrou no mérito da questão, e não impede a reapreciação da 

matéria por este juízo. Estando devidamente comprovado que às cédulas 

de crédito bancário nº 10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05 

estão garantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre 

recebíveis de cartão de crédito, incide a exceção prevista no § 3º do art. 

49 da Lei 11.101/2005. Portanto, tais créditos devem ser excluídos da 

recuperação judicial, e por decorrência, ficam revogadas às decisões que 

determinaram à restituição dos valores em favor da Recuperanda. Isto 

posto, julgo procedente a presente impugnação para determinar a 

exclusão dos valores objeto das cédulas de crédito bancários nº 

10.870.737.0000001-35 e 10.870.737.0000003-05, totalizando R$ 

449.029,00 reais, dos efeitos da recuperação judicial e do quadro geral de 

credores, nos termos do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, devendo o 

quadro geral de credores ser retificado para constar o crédito da Caixa 

Econômica Federal na condição de credora quirografária no valor de R$ 

155.187,80 reais. Após o decurso do prazo recursal, proceda o 

Administrador a retificação do quadro geral de credores e expeça-se 

alvará nos autos de recuperação para restituir os valores 

depositados/penhorados em favor da Caixa Econômica Federal. 

Intimem-se. Providencie a juntada de cópia desta decisão nos autos de 

recuperação judicial. Caceres, 05 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000306-92.2016.8.11.0006
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 991.698.278-34 

(PROCURADOR)

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - 144.909.548-83 

(REPRESENTANTE)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)
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RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000306-92.2016.8.11.0006. AUTOR: 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA RÉU: CREDORES, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANTE: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA PROCURADOR: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

Vistos, etc ... Trata-se de pedido de recuperação judicial requerido em 

09/05/2016 pelo AUTO POSTO TUIUIU LTDA – id. Num. 1057269. O 

processamento do pedido foi deferimento em 13 de maio de 2016 – id. 

Num. 1068638. Apresentado plano de recuperação e publicado edital, os 

Credores C.C.L.A.A. DO SUDOESTE DE MT – SICREDI SUDOESTE MT – Id. 

Num. 1933274 e Num. 6079390, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Id. Num. 

4142056, BANCO BRADESCO S/A – Id. Num. 4312348, Id Num. 5806475 e 

Id. Num. 5806493, BANCO DO BRASIL S/A – id. Num. 6083642 e 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A – Id. Num. 6093733 apresentaram 

objeção ao plano. Realizada Assembléia Geral de Credores, o plano de 

recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas foi aprovado, nas 

três classes de credores, com observância do quórum legal – id. Num. 

12100121 - Pág. 1 – 12 É o breve relatório. Fundamento e decido. O plano 

de recuperação judicial deve ser homologado, ao passo que foi aprovado 

pela Assembléia Geral de Credores conforme os critérios estabelecidos 

pelo art. 45 da Lei 11.101/2005. Os credores, pelo quórum legal, 

deliberaram sobre o plano originalmente apresentado, e afirmaram 

suficientemente esclarecidos e convencidos para sua aprovação. O 

mérito do plano de recuperação deve ser analisado pelos Credores em 

AGC, não cabendo ao juízo interferir em aspectos do plano referente aos 

meios de recuperação, forma de pagamento, prazos, deságios, dentre 

outros Observa-se que o plano foi aprovado pela Classe I por 100 % dos 

credores presentes; Classe III – aprovação de 51,9319 dos créditos com 

representantes presentes e Classe IV – 100 % dos representantes 

presentes. Nesse sentido, sobre o mérito do plano e sua forma de 

aprovação, a manifestação da AGC é soberana e deve ser homologada 

judicialmente, vez que a decisão dos credores foi tomada de forma livre e 

regular, com ciência inequívoca de todos os aspectos do plano de 

recuperação judicial e com observância do quórum legal de aprovação, 

inexistindo qualquer indícios de vícios de consentimento ou de qualquer 

outro elemento que pudesse infirmar a legalidade do negócio jurídico (erro, 

dolo, coação, simulação ou fraude). Não vislumbro a existência de 

cláusula ilegal ou abusiva. Inexiste violação da par conditio creditorum pela 

existência de condições diversas entre as diversas classes de credores. 

Até por isso, a lei determina que o plano seja votado em cada uma das 

classes de credores, considerando a possibilidade de existência de 

condições diferentes para credores em situações diferentes. Inexiste, no 

caso, tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. Nesses 

termos, o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores deve ser 

homologado. É certo que a devedora não juntou aos autos certidões 

negativas de débitos tributários conforme exige o art. 57 da LRF. Contudo, 

essa exigência não pode levar, automaticamente à decretação da falência. 

Isto porque, segundo o sistema vigente, o devedor em recuperação 

deveria apresentar certidões negativas de débitos fiscais ou comprovar o 

parcelamento dos débitos tributários, nos termos da lei específica a ser 

editada, conforme art. 68 da LRF, como condição para a concessão da 

recuperação judicial. Todavia, ao temo e quem foi distribuído o pedido, 
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ainda não havia lei dispondo sobre o parcelamento dos débitos tributários 

durante a recuperação de empresas, conforme referido pelo art. 68 da 

LRF. Por essa razão, diante da relevante finalidade social da lei de 

preservação da empresa, dos empregos e da atividade econômica, 

deve-se dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos 

fiscais para o caso em questão. Destaque-se que tal dispensa não causa 

prejuízo ao fisco, tendo em vista que o crédito tributário não se sujeita ao 

plano de recuperação e as execuções fiscais não esta sobrestadas pelo 

procedimento da recuperação judicial. Por fim, com fundamento no art. 58 

da Lei 11.101/2005, concedo a recuperação judicial ao AUTO POSTO 

TUIUIU LTDA, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 

59 a 61 da mesma lei. Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente 

aos credores, que poderão informar seus dados bancários diretamente às 

recuperandas, ficando vedados, desde já, quaisquer depósitos nos autos. 

Considerando que a aprovação do plano de recuperação judicial implica 

novação os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial e obriga 

a empresa em recuperação e todos créditos a ele sujeitos, oficiem-se ao 

Cartório de Protesto desta comarca, SERASA e SPC para que 

providenciem a baixa dos protestos e anotações, dos cadastros de 

inadimplentes, do nome da recuperanda, por débitos sujeitos ao plano, 

com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a 

condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas 

no plano de recuperação. Nesse sentido: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, 

SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Diferentemente do regime 

existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa 

expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte 

do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 2. A novação 

induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não 

sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida 

extinta. 3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica 

sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei nº 

11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista 

no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que 

os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 

originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e 

ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação 

judicial. 4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação 

judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a 

baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome 

da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, 

com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a 

condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas 

no acordo de recuperação. 5. Recurso especial provido. (REsp 

1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 21/08/2012) Instruam os ofícios com a cópia da 

petição inicial e ata de id. Num. 12100134 - Pág. 1 - 13. Após o decurso do 

prazo recursal da decisão profer ida no incidente n º 

1001848-14.2017.8.11.0006 cumpra às determinações lá lançadas. 

Segue, em anexo, a referida decisão. Ciência aos interessados. Oficie 

comunicando à Junta Comercial. Caceres, 05 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000701-84.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME, SAO LUIZ DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: CREDORES, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, MUNICIPIO DE CÁCERES, BANCO DO 

BRASIL S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc ... Trata-se de 

pedido de recuperação judicial requerido em 04/07/2016 por SÃO LUIZ 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e LATICÍNIO SÃO LUIZ LTDA – id. 

Num. 1510722. O processamento do pedido foi deferimento em 14 de julho 

de 2016 – id. Num. 1554822. Apresentado plano de recuperação e 

publicado edital, os Credores BANCO DO BRASIL S/A – id Num. 4551853 – 

pedido reiterado no id. Num. 5786839, C.C.L.A.A. DO SUDOESTE DE MT – 

SICREDI SUDOESTE MT – Id Num. 5542167 – pedido reiterado nos ids. 

Num. 5887765 e 6152596 e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – id. Num. 

6092175 apresentaram objeção ao plano. Realizada Assembléia Geral de 

Credores, o plano de recuperação judicial apresentado pelas 

Recuperandas foi aprovado, nas três classes de credores, com 

observância do quórum legal – id. Num. 11623108 - Pág. 1 e 2 e Id. Num. 

11623139 - Pág. 1 -4 , Num. 11623162 - Pág. 1 – 6. Impende destacar que 

o Credor Banco do Brasil, titular de aproximadamente 66 % do crédito 

quirografário não concordou com a proposta, não apresentou qualquer 

alternativa, e frente ao comportamento inflexível, as Recuperandas 

pediram a aplicação do art. 45, § 3º da LRF, caracterizada pela perda de 

voto e não será computado para fins de verificação do quórum de 

presenta, se mantidas às condições originárias do plano de recuperação 

judicial. Dada a repercussão jurídica para quaisquer das partes advindas 

da decisão a ser proferida sobre o resultado da Assembléia Geral de 

Credores, foi oportunizo à Recuperanda, Credores e Ministério Público 

manifestarem, no prazo de dez dias – id. Num. 11964238. A Recuperanda 

manifestou na petição de id. e defendeu a ausência de qualquer óbice 

para a homologação do plano – id. Num. 11967454 . Decorrido o prazo, os 

Credores não apresentaram qualquer manifestação. O Ministério Público 

manifestou pela homologação do plano – id. Num. 12406455. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. O plano de recuperação judicial deve ser 

homologado, ao passo que foi aprovado pela Assembléia Geral de 

Credores conforme os critérios estabelecidos pelo art. 45 da Lei 

11.101/2005. Os credores, pelo quórum legal, deliberaram sobre o plano 

originalmente apresentado, e afirmaram suficientemente esclarecidos e 

convencidos para sua aprovação. O mérito do plano de recuperação deve 

ser analisado pelos Credores em AGC, não cabendo ao juízo interferir em 

aspectos do plano referente aos meios de recuperação, forma de 

pagamento, prazos, deságios, dentre outros Observa-se que o plano foi 

aprovado pelos 54,1 % dos créditos votantes da classe Quirograraria, 

correspondendo a 17 credores que correspondente a 94,1 % dos 

credores presentes votantes, a classe trabalhista obteve 100 % de 

aprovação dos credores presentes votantes, e por fim, a classe ME/EPP 

obteve 100 % de aprovação dos credores presentes votantes. Segundo 

consta do teor da ata, o Banco do Brasil, na qualidade de credor 

quirografários e detento de quase 66 % do crédito foi inflexível, não 

aceitou qualquer negociação e frente ao seu comportamento, diga-se de 

passagem, destoante das finalidades que norteiam o processo de 

recuperação, e de certa forma abusivo, acabou optando a Recuperanda 

na aplicação da regra prevista no art, 45, § 3º da Lei de Recuperação 

Judicial. Por decorrência, ao preservar seu crédito nas condições originais 

de pagamento, não tem direito à voto na assembléia. Tal situação foi objeto 

de oportunizar aos demais Credores manifestarem, e todos permaneceram 

silentes, acabando, por decorrência, em chancelar a decisão adotada em 

assembléia. Nesse sentido, sobre o mérito do plano e sua forma de 

aprovação, a manifestação da AGC é soberana e deve ser homologada 

judicialmente, vez que a decisão dos credores foi tomada de forma livre e 
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regular, com ciência inequívoca de todos os aspectos do plano de 

recuperação judicial e com observância do quórum legal de aprovação, 

inexistindo qualquer indícios de vícios de consentimento ou de qualquer 

outro elemento que pudesse infirmar a legalidade do negócio jurídico (erro, 

dolo, coação, simulação ou fraude). Não vislumbro a existência de 

cláusula ilegal ou abusiva. Embora reconheça violação da par conditio 

creditorum pela existência de condições diversas entre as diversas 

classes de credores, tal circuntância não deve consistir em obstáculo 

para homologação, frente à ausência de impugnação pelos demais 

interessados. Até por isso, a lei determina que o plano seja votado em 

cada um das classes de credores, considerando a possibilidade de 

existência de condições diferentes para credores em situações 

diferentes. Nesses termos, o plano de recuperação judicial aprovado 

pelos credores deve ser homologado. É certo que a devedora não juntou 

aos autos certidões negativas de débitos tributários conforme exige o art. 

57 da LRF. Contudo, essa exigência não pode levar, automaticamente à 

decretação da falência. Isto porque, segundo o sistema vigente, o devedor 

em recuperação deveria apresentar certidões negativas de débitos fiscais 

ou comprovar o parcelamento dos débitos tributários, nos termos da lei 

específica a ser editada, conforme art. 68 da LRF, como condição para a 

concessão da recuperação judicial. Todavia, ao temo e quem foi 

distribuído o pedido, ainda não havia lei dispondo sobre o parcelamento 

dos débitos tributários durante a recuperação de empresas, conforme 

referido pelo art. 68 da LRF. Por essa razão, diante da relevante finalidade 

social da lei de preservação da empresa, dos empregos e da atividade 

econômica, deve-se dispensar a apresentação de certidões negativas de 

débitos fiscais para o caso em questão. Destaque-se que tal dispensa não 

causa prejuízo ao fisco, tendo em vista que o crédito tributário não se 

sujeita ao plano de recuperação e as execuções fiscais não esta 

sobrestadas pelo procedimento da recuperação judicial. Por fim, com 

fundamento no art. 58 da Lei 11.101/2005, concedo a recuperação judicial 

à SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e LATICÍNIO SÃO LUIZ 

LTDA, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 

da mesma lei. Os pagamentos deverão ser efetuados diretamente aos 

credores, que poderão informar seus dados bancários diretamente às 

recuperandas, ficando vedados, desde já, quaisquer depósitos nos autos. 

Considerando que a aprovação do plano de recuperação judicial implica 

novação os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial e obriga 

a empresa em recuperação e todos créditos a ele sujeitos, oficiem-se ao 

Cartório de Protesto desta comarca, SERASA e SPC para que 

providenciem a baixa dos protestos e anotações, dos cadastros de 

inadimplentes, do nome da recuperanda, por débitos sujeitos ao plano, 

com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a 

condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas 

no plano de recuperação. Nesse sentido: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, 

SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Diferentemente do regime 

existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa 

expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte 

do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 2. A novação 

induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não 

sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida 

extinta. 3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica 

sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei nº 

11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista 

no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que 

os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 

originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e 

ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação 

judicial. 4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação 

judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a 

baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome 

da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, 

com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a 

condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas 

no acordo de recuperação. 5. Recurso especial provido. (REsp 

1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 21/08/2012) Instruam os ofícios com a cópia da 

petição inicial, relação dos credores de ids. Num. 1510805 - Pág. 1 a 3 e 

id. Num. Num. 11623162 Pág. 2 – 6. Ciência aos interessados. Oficie 

comunicando à Junta Comercial. Caceres, 05 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51795 Nr: 1116-36.2006.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEGRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CÁCERES/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA APARECIDA 

NEGRETTI contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

na qual há informação nos autos do pagamento das requisições (fls. 

229/231).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154857 Nr: 2330-18.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA & CARVALHO (AGROFISH), 

DAGMAR DA SILVA CARVALHO, NILME SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

154857 §!0QZ¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2330-18.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): SILVEIRA & CARVALHO (AGROFISH) e DAGMAR DA 

SILVA CARVALHO e NILME SILVEIRA

CITANDO(A, S): Executados(as): NILME SILVEIRA, CPF: 05132224078, 

RG: 951.747 SSP MT Filiação: Dismar Martins da Silveira e Maria Silveira de 

Souza, data de nascimento: 23/03/1938, brasileiro(a), natural de Rio 

Brilhante-MS

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/03/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.641,10

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 100 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 100 de 579



necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20127264, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

 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. Eu, Tatiana Rodrigues, técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 4 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136309 Nr: 5492-89.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, DIERLY 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, 

RENATO FERNANDES SOARES, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, 

DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

23.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geraldo Estado de Mato 

Grosso para que no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 102363 Nr: 7460-91.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAR VEÍCULOS LTDA, VERA HIROKO 

OKAZAKI VIEIRA, LUÍZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA, FRANCISCO 

ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA, MILTON APARECIDO SGOBI, 

ALEXANDRE VIEIRA, LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

01.03.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso para que no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97435 Nr: 2503-47.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C BARUFALDI ME, J.C BARUFALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97435 §!*kD¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2503-47.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): J.C BARUFALDI ME e J.C BARUFALDI

CITANDO(A, S): Executados(as): J.C BARUFALDI, CPF: 39437256691 E

 Executados(as): J.C BARUFALDI ME, CNPJ: 06096545000120

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.517,26

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: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20099843, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 4 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 143216 Nr: 1101-57.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CICERO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

143216 §!/A1¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1101-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): BENEDITO CICERO DE CAMPOS

CITANDO(A, S): Executados(as): BENEDITO CICERO DE CAMPOS, CPF: 

62179411120, RG: 739133 SSP RO Filiação: Joao Santana de Campos e 

Judite de Almeida Campos, data de nascimento: 18/06/1973, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.341,27

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

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

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

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

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

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

1994/2011, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

 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. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 4 de junho de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130757 Nr: 9433-81.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em 

01.04.2018 e até a presente data NÃO os devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a)o Excelentíssimo Procurador Geral Municipal para que 

no prazo de 3 (três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152428 Nr: 11420-84.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA ABUTAKKA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência", de 

21/08/2017, foi disponibilizado no DJE nº 10087, de 23/08/2017 e publicado 

no dia 24/08/2017, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB. CERTIFICO, 

ainda, que o Requerido tomou ciência da sentença através de carga, no 

dia 26.02.2018 e que ela transitou em julgado sem interposição de recurso. 

Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a Parte 

Requerente, para que no prazo de 15 dias requeira o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169845 Nr: 6119-88.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, JOSÉ PEREIRA DE 

SOUSA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, RENATO FERNANDES 

SOARES, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA, ODETE MARIA 

FERNANDES SOUZA, DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA, 

BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, CIBELE T. RUSSO - OAB:SP/64280, MAURO 

RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima 

expostos;b)DETERMINAR a intimação da empresa executada para que 

comprove nos autos que a Recuperação Judicial foi homologada com 

observância aos arts. 57 e 58 da Lei nº 11.101/2005, no prazo de 

15(quinze) dias, sob pena de prosseguimento da presente execução 

fiscal; c)Após, intime-se a exequente para que se manifeste, em 

15(quinze) dias, sob pena de suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF 

e Súmula 314 do STJ;d)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95571 Nr: 638-86.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LOPES SIQUEIRA COMERCIO, 

GERALDO LOPES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)REJEITAR 

a exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados;b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens da 

executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções Fiscais;c)Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 98512 Nr: 3596-45.2010.811.0006

 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: CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Decido:

a) Nomear como perito Dr. José Dárcio, que tem consultório médico a Rua 

Cel. José Dulce, 109 Centro, CEP: 78.200-000, para realizar a perícia, 

devendo-se assinar o termo de compromisso;

b) Arbitrar os honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), nos moldes da disposição contida na Resolução do CNJ n.º 

232/2016 que fixa os valores dos honorários a serem pagos ao perito, no 

âmbito de 1º e 2º graus, que será custeado pelo Estado de Mato Grosso, 

em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora, forte no art. 

5º LXXIV da Constituição Federal e Súmula 232 do STJ;

c) Intimem-se as partes para apresentar quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias forte no artigo 465 § 1.º do CPC;

d) Intime-se o Sr. Perito para designar a data e hora para realização da 

perícia, atentando-se para que a data seja marcada com prazo mínimo de 

30 (trinta) dias e apresentar o laudo pericial em igual prazo, nos termos do 

art. 465, caput, CPC;

e) O perito nomeado cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput”) 

ATENTANDO-SE ao que determina o art. 473 do CPC;

f) Com a entrega do laudo expeça-se a certidão em favor do perito 

nomeado, forte no § 3º do art. 507 da CNGC;

g) Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 477, §2º do CPC;

h) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152679 Nr: 11689-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA MENDES BAPTISTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Decido:

a) Nomear como perito Dr. José Dárcio, que tem consultório médico a Rua 

Cel. José Dulce, 109 Centro, CEP: 78.200-000, para realizar a perícia, 

devendo-se assinar o termo de compromisso;

b) Arbitrar os honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), nos moldes da disposição contida na Resolução do CNJ n.º 

232/2016 que fixa os valores dos honorários a serem pagos ao perito, no 

âmbito de 1º e 2º graus, que será custeado pelo Estado de Mato Grosso, 

em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora, forte no art. 

5º LXXIV da Constituição Federal e Súmula 232 do STJ;

c) Intimem-se as partes para apresentar quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias forte no artigo 465 § 1.º do CPC;

d) Intime-se o Sr. Perito para designar a data e hora para realização da 

perícia, atentando-se para que a data seja marcada com prazo mínimo de 

30 (trinta) dias e apresentar o laudo pericial em igual prazo, nos termos do 

art. 465, caput, CPC;

e) O perito nomeado cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput”) 

ATENTANDO-SE ao que determina o art. 473 do CPC;

f) Com a entrega do laudo expeça-se a certidão em favor do perito 

nomeado, forte no § 3º do art. 507 da CNGC;

g) Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 477, §2º do CPC;

h) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 138877 Nr: 8412-36.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizado por 

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS contra o ESTAO DE MATO GROSSO, na 

qual há informações nos autos do pagamento da Requisição de Pequeno 

Valor (fl. 68).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 183444 Nr: 4341-49.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ROZILENE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ROZILENE BARBOSA 

contra O MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há informações nos autos do 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor (fl. 106).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 54781 Nr: 2386-95.2006.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: JOACY BRAGA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CÁCERES/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por JOACY BRAGA 

WEISSHEIMER contra O ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, na qual 

há informação nos autos do pagamento das Requisições (fl. 243).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 92998 Nr: 8113-30.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA LUZ contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual há informação nos autos do pagamento da Requisição de Pequeno 

Valor (fls. 228/232).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Primeiramente, indefiro o pleito de fls. 215/216, haja vista que foi 

devidamente oportunizada a manifestação da parte requerida, conforme 

certidão de fl. 214, na qual informa que houve remessa dos autos a Sub 

Procuradoria Estadual com sede na SEFAZ de Cáceres, porém fora 

recusado;

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do CPC;

c) Sem custas e honorários;
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 d) Transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 1916-64.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LEITE PAESANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por LUIZ LEITE PAESANO 

contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 290/291).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 286/287 e 

292/296.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito do requerente (fls. 290/291), deve-se ressaltar que 

a Súmula Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período 

entre a expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, 

não prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Primeiramente, indefiro o pleito de fls. 290/291, pelos fundamentos 

acima indicados;

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do NCP;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57896 Nr: 4277-54.2006.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE SOUZA DA SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - OAB:12981, CIBELI SIMÕES 

SANTOS - OAB:11.468 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 

MT, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por REBECA FERREIRA 

CARVALHO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há informação nos 

autos do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (fls. 247/250).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82507 Nr: 8970-13.2008.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ORISVALDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ORISVALDO JOSÉ 

DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há informação nos 

autos do pagamento das requisições de pequeno valor (fls. 181/185).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51953 Nr: 1260-10.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por WILSON 

CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO e OUTRO, na qual há informação nos autos do 

pagamento das requisições (fls. 175/177).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 52763 Nr: 1873-30.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA FERREIRA MENDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por GLORIA 

FERREIRA MENDES MARTINS contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e OUTRO, na qual há informação nos autos do pagamento 

das requisições (fls. 170/173).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 
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resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 181754 Nr: 3379-26.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DA CUNHA SCARPAT DIAS, JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ROSIMEIRE DA 

CUNHA SCARPAT DIAS contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há 

informação nos autos do pagamento das requisições (fls. 73/81).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 188322 Nr: 7202-08.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: KARLA MURIELLY SOUZA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO D 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, WILLIAN CÉZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por KARLA MURIELLY 

SOUZA TRAVARES contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT, na qual há informação nos autos do pagamento das 

requisições (fls. 77/80).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 76608 Nr: 3284-40.2008.811.0006

 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: LUIZ BENEDITO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por LUIZ BENEDITO DE 

ASSUNÇÃO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 138/141).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 136/137.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito do requerente (fls. 138/141), deve-se ressaltar que 

a Súmula Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período 

entre a expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, 

não prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Primeiramente, indefiro o pleito de fls. 138/141, pelos fundamentos 

acima indicados;

b) Após, JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

base no art. 924, II, do NCP;

c) Sem custas e honorários, na forma da lei;

d) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 188324 Nr: 7204-75.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ELZA ACCACIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ELZA ACCACIO 

GOMES contra a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual 

há informação nos autos do pagamento das requisições (fls. 67/69 e 

71/72).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 191903 Nr: 9482-49.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENO CIRILO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ROSENO CIRILO 

PIRES contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

 A parte autora, por meio da Defensoria Pública, manifestou nos autos 

informando que o Estado cumpriu integralmente a obrigação, realizando o 

respectivo procedimento cirúrgico objeto do presente feito (fls. 88/90).

É o que merece registro.
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Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 88094 Nr: 3573-36.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MARIE DA SILVA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por CAROLINE MARIE DA 

SILVA LARA contra UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual há informações nos autos do pagamento da Requisição de Pequeno 

Valor (fls. 264/266).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154757 Nr: 2218-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LAURA DO 

PRADO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há informação nos 

autos do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (fls. 449/451).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82422 Nr: 8883-57.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBECA FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por REBECA FERREIRA 

CARVALHO contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há informação nos 

autos do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (fls. 254/258).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011113-23.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM IZIDRO SOUTO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 10 DIAS ACERCA DOS DOCUMENTOS 

RETRO JUNTADOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012067-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT0013604S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA, 

PARA NO PRAZO DE 5 DIAS INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELO RECLAMADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET 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: 18/06/2018 Hora: 17:00 (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: 8012813-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MONTEIRO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS acerca dos documentos retro 

juntados

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ESPINOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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: 18/06/2018 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: 1000138-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA GONCALVES FRIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA BRASIL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO 

Processo: 1000139-07.2018.8.11.0006; 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: PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: DROGARIA BRASIL EIRELI - ME Vistos, 

etc. Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se 

trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar 

que somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "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.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 

2018. Assinado eletronicamente por: RAMON FAGUNDES BOTELHO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 13001605 18050218503518700000012773682

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 19/06/2018 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: 1005346-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005346-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

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: 19/06/2018 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: 1001216-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG129725 (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: 19/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG129725 (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: 19/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG129725 (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: 19/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA GONCALVES FRIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO (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: 19/06/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012694-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILMO LUIZ MATTIELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO OAB - RS0031008A (ADVOGADO)

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 

8012694-39.2015.8.11.0006, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[]. EXEQUENTE: ILMO LUIZ MATTIELLO EXECUTADO: JULIO CESAR 

DA CUNHA LUZ Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença em que 

a parte exequente pleiteia o recebimento dos valores a este devidos pela 

executada. Intimada a efetuar o pagamento da dívida, a parte executada 

quedou-se inerte, tendo sido efetuado o bloqueio de seus ativos 

financeiros, restando a operação infrutífera. Com isto, requereu o 

exequente que o bloqueio das contas bancárias seja realizado em nome 

de seu proprietário. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisando o petitório da parte exequente, verifica-se que se trata de 

pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Com a promulgação 

do novo CPC, o instituto de desconsideração da personalidade jurídica 

deve ser realizado mediante instauração de incidente processual, e não 

por mero peticionamento nos autos. Não obstante o disposto no art. 1.062 

do CPC, ao qual autoriza a formação de tal incidente no âmbito dos 

juizados especiais, verifica-se que o referido incidente ocupa posição no 

Título III do Livro III da Parte Geral, ao qual se trata de intervenção de 

terceiros, o que é inadmissível no JEC, conforme elenca o art. 10 da Lei 

9.099/95. Segundo o princípio da especialidade, a norma de caráter 

especial deve prevalecer sobre a de caráter geral, ou seja, o disposto no 

art. 10 da Lei 9.099/95 é prevalente sobre o mencionado no art. 1.062 do 

CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros 

do representante legal da executada. Proceda-se a secretaria da vara 

com a retificação do pólo passivo dos autos, constando somente a 

pessoa jurídica. Intime-se o exequente para se manifestar nos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DONIZETI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA CONTRARAZOAR 

EM 10 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011533-96.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR SANTANA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

MULTI CREDITO SOLUCOES FINANCEIRAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

ANDRE LOPES AUGUSTO OAB - SP0239766A (ADVOGADO)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELVIS OURIVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES ALVES POPIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA GONCALVES FRIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA (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: 19/06/2018 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: 8010529-58.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010529-58.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.884,44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDITE 

ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Considerando a decisão da Turma 

Recursal no id. 2747898, este Juízo recebe o presente recurso inominado 

interposto. Intime-se a parte requerente a apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Aportando as contrarrazões ou decorrido o prazo, 

remetam-se os autos a Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 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: 19/06/2018 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: 1000153-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 19/06/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CHAVES PASTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PARA BANCO BRADESCARD S.A - ZONA 04 Expedido por ordem do(a) 
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MM. Juiz(a) de Direito em Substituição Legal Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: CEL JOSE DULCE, 183, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Dados do processo: Processo: 1000154-73.2018.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A), por todo o conteúdo da petição inicial, em anexo, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada para Data: 

19/06/2018 Hora: 15:00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES 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. CÁCERES, 05 de junho de 2018. ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, Nº 12, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 

3211-1341 (ABR)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005564-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

 

Processo: 1005564-49.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 

NO BANCO DE DADOS DO SPC / SERASA e proposta por MARIA 

APARECIDA DE JESUS SILVA SANTOS em face de CRBS S/A, alegando 

que apesar de não ter contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. A parte Requerida juntou aos autos 

contrato que alega ter sido assinado pela parte autora (por meio de 

impressão digital). Para aferir se a digital lançada no contrato é verídica ou 

não, necessária se faz a confecção de perícia, como tal prova não pode 

ser produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais 

Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta 

perante a Justiça Comum, momento em que será oportunizada a realização 

da prova técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE LIMA FILHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (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: 19/06/2018 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: 8011188-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERT ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA DELUQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004741-75.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.336,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PALMIRA DELUQUE LEITE Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cuida-se EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A, em que a 

parte Embargante alega omissão no projeto de Sentença exarado e 
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Homologado por este Juízo, posto que o projeto teria deixado de 

fundamentar a existência de dano moral. Conheço o presente recurso, eis 

que tempestivo. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclamatórios, reverter o entendimento do juízo prolator, posto que a 

Motivação do projeto prolatado a direta manifestação sobre a condenação 

do dano moral com sua fundamentação. Tal motivação na sentença 

ocorreu, tendo em vista que falha na prestação de serviço é hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por Dano Moral in re ipsa, ou 

seja prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que por isso 

não necessita de demonstração especifica. No presente processo é 

clarividente a conduta abusiva da embargante pela cobrança de valores 

superiores ao plano contratado, sendo assim a Embargada comprovou o 

Dano Moral, pois a conduta abusiva da Embargante lhe causou abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente a sua esfera intima, além 

da normalidade. Justificando assim a fundamentação jurídica da sentença 

pela aplicação do art. 927 do CC “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Parágrafo 

único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem.” E a que se referem ao termo inicial dos juros 

moratórios aplicados assim desde a citação, por existir relação jurídica 

entra as partes, então se aplica o art. 405 do CC “Art. 405. Contam-se os 

juros de mora desde a citação inicial.” Conforme excelente explanação na 

sentença retro. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado às partes buscarem rediscutir o 

que já foi decidido na sentença, o que não se compadece com o recurso 

ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa 

de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais 

apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado 

a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, 

tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos 

jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que 

estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre 

convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir 

todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão 

seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a 

seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclamatórios. Cito: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) DISPOSITIVO POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, OPINO POR CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. E Imperativo OPINAR para DECLARAR que os 

presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, como 

dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista 

que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o 

entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, 

o que não se compadece com o recurso manejado. Daí porque, com fulcro 

no art. 1026, § 2º, do NCPC, condeno a Embargante a pagar a Embargada 

multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

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, 21 de abril de 

2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228547 Nr: 151-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos etc,

I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado JOCIMAR DE SOUZA SILVA, 

como incurso nas sanções nela imputadas.

II – Cite-se o réu, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).
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IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO a cota ministerial de fl. 57 de juntada de certidão de 

antecedentes criminais do sistema SIAP/TJMT.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 222445 Nr: 8803-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA HURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade (fl.95), recebo o Recurso de Apelação 

interposto pelo réu à fl.94.

 Abra-se vista a Defesa para apresentar as razões recursais, no prazo 

legal.

Após, encaminhe-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

 Com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, para a devida apreciação do Recurso, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233918 Nr: 3759-44.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIÊ RAIMUNDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria Pública.Oficie-se ao 

Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para 

que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231715 Nr: 2238-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA DE OLIVEIRA XAROPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Autos nº 2238-64.2018.811.0006 – Cód. 231715

Vistos.

Denoto dos autos, que o recuperando ainda não deu início ao cumprimento 

de sua pena.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições 

de seu regime ABERTO:

1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante a 

inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas de um dia até as 

06:00 do outro;

2) Comparecer bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;

 3) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste Juízo;

 4) Não freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação;

 5) Não ingerir bebida alcoólica;

 6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade de outrem.

Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das 

condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, 

sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do 

benefício.

Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura 

das obrigações a serem cumpridas em razão do 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.

Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência à 

Defensoria Pública.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231584 Nr: 2169-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDEFRAN SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 .Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após às 19 horas das sextas-feiras às 06 horas das 

segundas-feiras, deverá promover o recolhimento do mesmo e 

encaminhá-lo à Cadeia Pública. Encaminhem-se os autos à contadoria 

judicial para elaboração do cálculo dos dias-multa.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223611 Nr: 9670-71.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFP, EADA, EGLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Certifico e dou fé, que procedo a intimação do Dr. Kleber de Souza Silva, 

OAB-MT nº 8.002, da expedição das Cartas Precatórias encaminhadas 

para Comarca de Mirassol d’Oeste - MT, para inquirição das testemunhas 

arroladas: Valdemir Inácio dos Santos e Leonice Dias da Silva.

 Cáceres, 05 de junho de 2018.

Marco Aurélio Arcanjo Lopes

 Mat. 2091

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149153 Nr: 7760-82.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 112 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 112 de 579



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEI GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

O acusado Cario Cesar de Souza Selasco Cebalho foi citado por edital e 

não se manifestou, nem constituiu advogado.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o processo e também 

suspenso o curso do prazo prescricional.

Atente-se a escrivania quanto a Súmula 415, do STJ, bem como ao 

Provimento nº 49/2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor proceder o cálculo da prescrição, 

agendando-o no sistema Apolo e fazendo os autos conclusos em caso do 

decurso do mesmo, ou em sendo encontrado o réu.

Bem como desmembre o feito em relação ao acusado Caio Cesar de 

Souza Selasco Cebalho.

Sem prejuízo da suspensão, diligencie a escrivania o endereço do réu 

utilizando-se do convênio firmado entre o E. TJ/MT e os órgãos detentores 

de dados.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 219784 Nr: 7015-29.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON EMANUEL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 ELIVELTON EMANUEL DE JESUS 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.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149153 Nr: 7760-82.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEI GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 7760-82.2012.811.0006 – Cód. 149153

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.

Citem-se os acusados Francinei Gonçalves de Almeida e Caio Cesar de 

Souza Selasco Cebalho para oferecerem defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes 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 os acusados se os mesmos possuem condições financeiras 

para constituírem 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 219784 Nr: 7015-29.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON EMANUEL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 istos, etc.Trata-se o presente de autos de ação penal no qual o acusado 

Elivelton Emmanuel de Jesus responde pela suposta prática dos delitos 

previstos no art. 157, § 2º, I, por duas vezes e art. 146, §1º, do Código 

Penal.Em data de 05/07/2017 foi recebida a denúncia ofertada pelo 

Ministério Público (fls. 47), sendo o acusado devidamente citado em 

14/07/2017 (fls. 59/60), oportunidade em que apresentou resposta escrita 

à acusação (fls. 61) e formulou pedido de revogação da prisão preventiva 

(fls. 62/66).Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 

manutenção da prisão do acusado (fls. 67/69).Vieram os autos 

conclusos.EIS O RELATÓRIO.DECIDO.Analisando os autos, verifico que a 

prisão preventiva do réu ainda é necessário junto ao presente feito.Ocorre 

que, de acordo com a decisão anterior, que decretou a prisão preventiva 

do acusado, a mesma se faz necessária pela necessidade de 

manutenção da ordem pública, aliada a comprovação da materialidade 

delitiva, e de indícios de autoria contra o acusado.O acusado 

aparentemente é contumaz na prática delitiva, eis que já responde a 

outros processos criminais junto a Comarca, em especial os autos de Cód. 

214540, o qual trata de possível cometimento do delito de roubo pelo 

acusado, demonstrando direto abalo à ordem pública, a qual deve ser 

preservada com a prisão do réu, nos termos do art. 312, do Código de 

Processo Penal.Ademais, os indícios de autoria contrários ao acusado, 

aliada a comprovada materialidade delitiva, perfazem o fumus comissi 

delicti, e preenchem os art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, 

causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui como 

mandados e ofícios pertinentes.Intime-se e requisite-se o acusado para 

comparecer à audiência designada acompanhados do Defensor 

Público.Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149153 Nr: 7760-82.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEI GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n°7760-82.2012.811.0006 – Cód. 149153

Vistos.

Cite-se o acusado Caio Cesar de Souza Selasco Cebalho, por edital com 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Proceda o Sr. Gestor a juntada do mandado de citação do denunciado 

Francinei Gonçalves de Almeida, devidamente cumprido.

Conste no edital as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000502-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUDYMILLA DE SOUZA ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000502-94.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: LUDYMILLA DE SOUZA ALVES FERREIRA EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça 

Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo 

Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade 

de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (fls.21) demonstra que a parte autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. O feito trata-se de liquidação de sentença. Com efeito, o artigo 

509, do NCPC, assim dispõe: “Quando a sentença condenar ao pagamento 

de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do 

credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela 

sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto 

da liquidação; (...).” Ante o exposto, intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 510, do NCPC). NOMEIO como perito do Juízo o Sr. 

CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, com 

endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago 

II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 3326-5460, 

celular (65) 99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466). Apresentados os 

pareceres ou documentos elucidativos, intime-se o perito judicial para 

cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se as partes para depositar os honorários de forma 

rateada em 50 % para cada uma (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que os autos possam prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para a entrega do laudo, a partir da data da realização da perícia. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 04 de junho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000500-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000500-27.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: JOSE DIAS ALVES EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos 

etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. 

Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a carência 

momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser 

concedido por ato específico, ou mesmo a redução e parcelamento das 

custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.19) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante da 

declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, não havendo 

nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar 

com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo 

do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, 

ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, 

caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. O feito trata-se de 

liquidação de sentença. Com efeito, o artigo 509, do NCPC, assim dispõe: 

“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I 

- por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...).” Ante o 

exposto, intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 510, do NCPC). 

NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, 

CRCRS sob nº 43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida 

Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466). Apresentados os pareceres ou documentos elucidativos, 

intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para depositar 

os honorários de forma rateada em 50 % para cada uma (NCPC, art. 95), 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir. Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data da 

realização da perícia. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 04 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HUBER KROLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000554-90.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

EXECUTADO: FERNANDO HUBER KROLING Vistos etc. Recebo a inicial e 

seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 05 de junho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000589-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ARNOLD AUAD OAB - SP100158 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000589-50.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO 

BRASIL REQUERIDO: JOSE MARIA DE PAULA Vistos etc. CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao 

juízo deprecante (via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio 

disponível). Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 05 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTY BENFICA DE CARVALHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000594-72.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: CRISTY BENFICA DE 

CARVALHO SILVA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 05 de junho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000575-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000575-66.2018.8.11.0005. AUTOR: 

GABRIELA FORTES RÉU: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA Vistos etc. 

Afirmo suspeição nestes autos, por motivo de foro íntimo, com fulcro no 

art. 145, § 1º do NCPC. Determino a remessa destes autos ao meu 

substituto legal. Às providências. Diamantino, 05 de junho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000357-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo os 

patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000190-21.2018.8.11.0005. AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: AGROPECUARIA VALE DA 

SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por Banco Bradesco Cartões S.A em face de 

Agropecuária Vale da Serra Ind. E Comércio Imp e Exp. Ltda- ME. Fora 

recebida a inicial e designada audiência de conciliação e mediação para a 

data de 06/06/2018. Foi juntada aos autos certidão negativa de citação, às 

fls. 95. A parte requerida pugnou pela sua habilitação aos autos, às fls. 

97/98, bem como requereu o adiamento da audiência de conciliação por 

este Juízo, sob o argumento de que foi citada somente na data de 

01/06/2018. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que não foram 

colacionados ao processo quaisquer documento que comprovasse a 

citação/intimação da parte requerida nos autos. Assim, não foi respeitado 

o prazo de citação/intimação do requerido com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência da audiência de conciliação e mediação, conforme 

preconizado no art. 334 do NCPC. Portanto, cancelo a audiência designada 

para a data de 06/06/2018 e redesigno para a data de 08/08/2018, às 

12:30 horas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 05 de junho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VPG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BARALDI GARCIA OAB - SC23227 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO PRINCESA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PINHATTI MENDES OAB - 188.688.869-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000201-50.2018.8.11.0005. AUTOR: 

VPG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PESCADO PRINCESA LTDA. REPRESENTANTE: DIRCEU PINHATTI MENDES 

Vistos etc. Considerando que a parte requerida sequer foi citada, uma vez 

que a parte autora não recolheu as custas judiciais, sequer providenciou o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça, cancelo a audiência 

designada para a data de 06/06/2018. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que proceda com a juntada das custas judiciais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Às providências. Diamantino, 05 de 

junho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41658 Nr: 2460-50.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Arlindo Rossi, Joaquim Felipe Spadoni, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Rodrigues, Vanda Gomes, 

José Arlindo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Antonio José Carvalho da Silva - OAB:3.563_A, Dila 

Terezinha Santaroza Pereira - OAB:70.155 OAB/SP, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:13296, Horácio Gonçalves Pereira - OAB:19.086, 

Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1360/1363), interposto pela 

parte autora contra a decisão proferida às fls. 1352/1353, afirmando 

haver contradição na “decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, a decisão chamou o feito à ordem e cancelou a penhora ‘on 

line’, determinando a devolução dos valores ao devedor Sr. José Arlindo 

Rossi, em virtude de não ter sido intimado do pedido de cumprimento de 

sentença.

Na intimação via DJE nº 9720, em data de 22/02/2016, publicada em 

23/02/2016, não constou o nome da procuradora do devedor Sr. José 

Arlindo Rossi, houve apenas a intimação da procuradora da parte autora 

Dr. Aldorema Viana Reginato.

No caso dos autos, o Sr. José Arlindo Rossi, tanto é exequente como 

devedor.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão de fls. fls. 1352/1353.

Após preclusas as vias ordinárias, voltem-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará Judicial.

Intimem-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 1081-30.2016.811.0005

 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: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94109 Nr: 1909-94.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejacy de Alcântara Augusto, Ademar Augusto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.Com efeito, expeça-se 

Alvará Judicial a serem depositados na conta bancária indicada às fl. 

223.Comunique-se a parte exequente, via postal, acerca da expedição de 

alvará de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por 

seu advogado.Observadas as formalidades legais, arquive-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92454 Nr: 885-31.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller, Sérgio Tadeu Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BORTOLI KELLER - 

OAB:29238, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial conforme determinação nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89107 Nr: 1451-14.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio de Souza Machado - EPP, Sergio de Souza 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Villagio Industria e Comércio Ltda, Cleomar 

Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante na decisão de fl. 162.

Onde se lê: 16 de junho de 2018. Leia-se: 13 de junho de 2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87975 Nr: 237-85.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

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

OAB:3968

 Intimação da Patrona da Parte Autora para que responda no prazo legal, 

acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE de fls. 60/62

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94424 Nr: 2086-58.2014.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCR, GLCR, EMFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Tatyanne Borges Quirino Freitas - 

OAB:23656/O, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor, para que fique ciente do desarquivamento 

dos autos e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103474 Nr: 3193-06.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel da Cruz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 3193-06.2015.811.0005 Código: 103474 Vlr Causa: R$ 0,00 

Tipo: Crime

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo: GABRIEL DA CRUZ DE SOUZA

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s):

GABRIEL DA CRUZ DE SOUZA (Denunciado(a)), Filiação: Marcia da Cruz 

de Souza e Valdeci Ferreira,

data de nascimento: 12/01/1990, brasileiro(a), natural de Santa do 

Araguaia-PA, solteiro(a), pintor, Endereço:

Rua São Sebastião, Nº 19, Bairro: Cruzeiro do Sul, Cidade: Cariacica-ES, 

Complemento: Telefone: (27)

99576-6029.

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: Trata -se de ação penal interposto pelo Ministério 

Público em desfavor de

Gabriel da Cruz de Souza. Consta na exordial que no dia 27 de novembro 

de 2015, por volta das

15h40min, na Rodovia 240 em Diamantino - MT, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta,

o denunciado conduziu motocicleta, cor cinza, com a capacidade 

psicomotora alterada em razão da

influência de àlcool, sendo denunciado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Despacho: Código n. 103474DESPACHOVistos, etc.Diante da não 

localização do acusado,

DECIDO:(a) Promover a sua citação por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias, para responder à

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, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.(b) Não

havendo resposta, determino a suspensão do processo, nos termos do 

artigo 366, do Código de

Processo Penal . (c)  Ciência ao Ministér io Públ ico.  Às 

providências.Diamantino/MT, 14 de maio de

2018.RAUL LARA LEITEJuiz 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,

Rosely Maria de Souza, digitei.

Diamantino, 30 de maio de 2018

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 2018 Nr: 930-07.1992.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Maria Gomes Rizonho, José Roberto Risonho, 

Jairo Antonio Risonho, Juliana Risonho, Júlio César Risonho, Adriana Paula 

Tanssini Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Roberto Risonho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Advogada Dra. Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, para 

que se manifeste como INVENTARIANTE da petição de fls.263/264.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14157 Nr: 304-36.2002.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNdS, ADdS, JRdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 304-36.2002.811.0005 – cód. 14157

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: J. N. da S., J. R. da S. J. e Alice Divina da Silva

PARTE REQUERIDA: Jean Robson da Silva

INTIMANDO: JEAN ROBSON DA SILVA, brasileiro, solteiro, agente de 

combate as endemias, Endereço: local incerto e/ou não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 574,60 (quinhentos e 

setenta e quatro reais e sessenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO, nos termos do Provimento 88/2014-CGJ.

 Diamantino - MT, 8 de maio de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96729 Nr: 19-86.2015.811.0005

 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: JPAS, KCAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdFF, EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 Autos nº. 19-86.2015.811.0005

Código nº. 96729

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, haja vista este 

magistrado participará na data designada para audiência de “Oficina de 

prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis desumanas ou 

degrantes”, na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT, redesigno a audiência para o dia 23/08/2018, às 14h30mim.

Intimem-se as partes, procedendo-se com o necessário.

 Diamantino/MT, 30 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 333-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 04 de junho de 2018, às 16h15min.

Autos nº. 33327.2018.811.0005

Código nº. 123804

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Ricardo Souza Miranda

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Raul Lara Leite, o representante do 

Ministério Público, Daniel Balan, a advogada Ruth Aiardes, a vítima Paulo 

Correa Silva e o acusado Ricardo Souza Miranda.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Após, 

realizaram oitiva da vítima Paulo Correa Silva e o interrogatório do réu. A 

Defesa apresentou reiteração oral do pedido pela revogação da prisão 

preventiva. O Ministério Público manifestou oralmente pelo indeferimento 

do pedido. Posteriormente, o Magistrado proferiu decisão oralmente pelo 

indeferimento da prisão preventiva. Registre-se que os depoimentos foram 

gravados observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos etc. Declaro encerrada a instrução processual e concedo as 

partes o prazo para alegações finais nos termos do artigo 403, § 3º, CPP. 

Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _______ 

Neiva Bruna de Almeida, Assessora de Gabinete II.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotor de Justiça

Ruth Aiardes

Advogada do réu

 Ricardo Souza Miranda

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124241 Nr: 508-21.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 04 de junho de 2018, às 13h30min.

Autos nº. 508-21.2018.811.0005

Código nº. 124241

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Manoel Levino da Silva

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Raul Lara Leite, o representante do 

Ministério Público, Daniel Balan Zappia, o advogado, Admilson de Souza 

Oliveira e o reeducando Manoel Levino da Silva.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. O Ministério 

Público pugnou pela vista dos autos. Registre-se que os depoimentos 

foram gravados observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DECISÃO: 

Vistos etc. Considerando que o Ministério Público não foi intimado da 

presente solenidade, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a 

realização do parecer. Na sequencia, concluso para análise da 

progressão. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _______ 

Neiva Bruna de Almeida, Assessora de Gabinete II.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotor de Justiça

Admilson de Souza Oliveira

Advogado do réu

Manoel Levino da Silva

Réu

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41721 Nr: 2530-67.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliano Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 254, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 37556 Nr: 2392-37.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilio Lima da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 295, nos termos do Provimento 11/2017 - CM.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000601-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON AUGUSTO AMORIM GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000601-64.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AQUILES RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: EDMILSON AUGUSTO AMORIM GOMES Vistos, etc. 

Nesta data junto o despacho proferido anteriormente pelo Ilustre Juiz 

Substituto Legal. Diamantino, 30 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-48.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEKSIAN SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT22956/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010482-48.2015.8.11.0005. REQUERENTE: VERA MARIA FURLAN 

REQUERIDO: ALEKSIAN SCHENKEL DE BASTIANI Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente através de seu patrono, para que se manifeste no prazo 

de 05 dias quanto ao requerimento da parte executada de id. 13363933 - 

Pág. 1/2. Cumpra-se. Diamantino, 04 de junho de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-59.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010048-59.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 04 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001292-15.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos etc. 

1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 
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(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 04 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010120-56.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MILLIS FIGUEIREDO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRA FINANCEIRA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010120-56.2009.8.11.0005. Vistos, etc. Primeiramente, certifique-se o 

decurso do prazo para o cumprimento da decisão de id. 7276379 pela 

executada. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que informe o 

CNPJ da parte executada e apresente cálculo atualizado da dívida, no 

prazo de 5 dias. Após, conclusos para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 

29 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010371-30.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE TENORIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MATIAS PISSOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010371-30.2016.8.11.0005. Vistos, etc. Considerando que a última 

atualização do débito foi realizada em 2017, intime-se a parte exequente 

para que apresente o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 05 dias. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 30 de maio de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA COSTA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (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 da 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 09hs35min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE MENDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (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 da 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 09hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 08hs35min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARSINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (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 da 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 08hs50min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDY SEBASTIAO DE BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (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 da 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 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: 1000441-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANIA MORETI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 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: 1000470-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARSINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 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: 1000444-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DE MAGALAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 08/08/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012469-56.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012469-56.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ALLINE DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 29 de maio 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DE MAGALAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000444-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDERSON NEVES DE 

MAGALAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar o perigo de dano. É que, diferentemente do alegado pela parte 

autora, em consulta ao SPC e SERASA constata-se que esta não é a 

única inscrição existente em seu nome, de forma que não existe qualquer 

risco de dano ao autor em aguardar o resultado útil do processo, tendo em 

vista que ainda que fosse determinada a baixa da inscrição em questão, 

seu nome continuará inscrito por outros débitos. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para que 

compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 04 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARSINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000470-89.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ARSINDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar o perigo de dano. É que, diferentemente do alegado pela parte 

autora, em consulta ao SPC e SERASA e em análise ao próprio extrato 

juntado nos autos, constata-se que esta não é a única inscrição existente 

em seu nome, de forma que não existe qualquer risco de dano ao autor em 

aguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que ainda que fosse 

determinada a baixa da inscrição em questão, seu nome continuará 

inscrito por outros débitos. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 04 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-38.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALVINHO JOSE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010224-38.2015.8.11.0005. REQUERENTE: SALVINHO JOSE DE PINHO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de fase de execução de título 

judicial/cumprimento de sentença em face da Executada OI S/A. É de 

amplo conhecimento público que a Executada OI S/A está em recuperação 

judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, deferida em 29 de junho de 2016.[i] 

Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia 

Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, oportunidade em que foi 

aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 

08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro proferiu 

decisão homologando o Plano de Recuperação Judicial aprovado, decisão 

publicada em 05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do 

Grupo Oi. Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi 

aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo 

competente, todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 

20/06/2016, foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. Assim, os créditos que possuem fato gerador 

anterior ao processamento da recuperação judicial, o E. Superior Tribunal 

de Justiça solidificou o entendimento de que após a aprovação do plano 

de recuperação judicial pela assembleia geral de credores e a posterior 

homologação pelo juízo competente, o que já foi realizado, deverão ser 

extintas as execuções individuais, tendo em vista que os credores 

receberão os valores na forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi. “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

8/06/2015) Consoante dispõe o art. 49 da LRF, “estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Ao discorrer sobre o tema, Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli adotam orientação jurisprudencial no sentido de que estão 

sujeitos à recuperação judicial mesmo os casos de pretensão à 

indenização pendentes de sentença condenatória no tempo do pedido de 

recuperação: “Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se 

ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a 

eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte 

final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, 

extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por fato anterior 

ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença 

condenatória seja posterior ao pedido”[1]. No presente caso, verifico que 

a petição inicial foi protocolada em 11.06.2015, ou seja, antes do pedido de 

recuperação. Desta forma, não há outro caminho senão a extinção deste 

feito, em razão da novação do crédito objeto desta demanda, devendo ser 

listado no quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, 

caso ainda não tenha sido feito, mediante Habilitação Retardatária. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento 

a presente execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, 

determino a EXTINÇÃO do presente feito, na forma acima mencionada, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação. 

Intimem-se as partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Expeça-se o necessário P.I.C. Diamantino, 

29 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito [1] A 

construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas / Cássio 

Cavalli ; Luiz Roberto Ayoub. - Rio de Janeiro : Forense, 2013, página 37. 

[ i ]  D i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR SOARES PAULINO (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Ainda, registro que a inversão do 

ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. 

Pois bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra 

do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Narra a autora, em síntese, que não adquiriu 

produtos e não contratou os serviços da empresa reclamada, não 

possuindo com esta qualquer relação jurídica, mas que ainda assim a ré 

inseriu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por 

uma dívida no valor de R$ 931,21. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais ante a suposta 

inscrição indevida. Por outro lado, o banco reclamado sustenta que as 

cobranças são legais e devidas, uma vez que a parte autora aderiu conta 

corrente e fez uso de crédito pessoal, requerendo a total improcedência 

da ação. Passo a julgar o mérito. Ao contrário do alegado pela autora, os 

documentos juntados na contestação indicam que a parte reclamante 

possuía conta corrente exatamente na Cidade onde reside 

(Diamantino/MT) e utilizou-se de serviços de crédito pessoal da ré que 

restou inadimplido, conforme se vislumbra do id. 12974530, p.1, havendo 

coincidência dos dados pessoais, valor e data da dívida com as 

informações inscritas no SPC/SERASA, demonstrando a existência de 

dívida exigível e não quitada. Ainda, em impugnação o autor não 

demonstrou o pagamento ou débito inscrito no Serasa/SPC, que seria de 

fácil constatação pela mera juntada de extratos bancários, situação que 

afasta a existência de dano moral indenizável. Assim, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 28 de maio de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de maio de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000122-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A autora ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito, 

pugnando pelo deferimento de danos morais em decorrência da indevida 

manutenção da inscrição se seu nome órgãos de proteção ao crédito, 

conforme extrato coligido no id. 11735502, p. 2. Em defesa, a reclamada 

suscitou matéria preliminar e requereu a improcedência da demanda. 

Rejeito a preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, 

primeiro porque basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, 

devendo a reclamada afastar a presunção da referida declaração 

demonstrando que a parte goza da possibilidade de arcar com as custas 

judiciarias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há 

condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, conforme 

comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Superadas a questão preliminar, 

passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que houve licitude na manutenção do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção, o que não se verifica dos autos. A fatura 

inscrita no SPC/SERASA tem data vencimento 26.10.2017, a inclusão do 

nome do autor nos órgãos protetivos se deu em 27.11.2017, porém, 

mesmo tendo o autor quitado o débito em 30.11.2017 permaneceu com o 

seu nome negativado até a propositura da ação, em 12.02.2018, tempo 

superior ao que dispõe a Súmula n. 548, do STJ, senão vejamos: Incumbe 

ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral 

e efetivo pagamento do débito. Partindo desse contexto, observo que a 

manutenção da restrição do nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito foi indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pela reclamante. Além disso, não é demais enfatizar 

que, conforme se vê dos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito objeto da ação; b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o 

prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 28 de maio de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de maio de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De plano, rejeito a preliminar de ausência de comprovante 

de endereço, vez que o autor apresentou fatura de concessionária de 

fornecimento de agua em seu nome no id. 11853283, p.3 Ainda, rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se negativado pela ré 

ante a constatação feita por este juízo no site do SPC/SERASA, 

tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi extraído de site 

de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao crédito. Julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da demonstração de 

existência de diversas faturas dos meses 06/2017, 07/2017 e 08/2017 em 

nome da parte autora e encaminhadas no endereço declinado na peça 

exordial. Tais faturas se devem pela contratação de plano mensal de 

telefonia movem “Vivo Controle” disponibilizado no telefone nº. (65) 

99694-9786, sendo que as faturas denotam o uso dos serviços da ré em 

período anterior ao débito inscrito no SPC/SERASA, sendo a dívida 

originária do atraso do pagamento das respectivas faturas do referido 

plano de telefonia móvel. Nota-se que em impugnação a parte autora não 

apresentou argumento plausível ou prova de quitação das faturas 

atrasadas. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido inicial e, via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de 

justiça da parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais e 
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honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 29 de maio de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 29 de maio de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CARMO DE LIMA NATALINO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. Sustenta a parte 

reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente negativado pela 

reclamada, já que não possui qualquer débito junto à requerida, e que tal 

fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e a 

declaração da inexistência do débito. Inicialmente, rejeito as preliminares 

suscitadas pela ré, eis que são questões afetas ao mérito da ação. 

Dispenso a necessidade decretação de “quebra de sigilo bancário” e de 

expedição de ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação da ré de 

apresentar as provas não só da cessão realizada com aquela instituição 

financeira, como também do negócio jurídico originário que ensejou a 

negativação do CPF da parte promovente. Passo a julgar o mérito. Embora 

alegue a autora o desconhecimento de débito contraído com a ré, a 

reclamada comprovou ser cessionária de direitos de operações e outras 

avenças do Banco do Brasil, juntando aos autos certidão cartorária da 

existência de termo de cessão específico entre a empresa cedente a 

cessionária dos créditos decorrentes de operação/contrato firmado com a 

parte autora (id. 13325026, p.1). Neste particular, a reclamada demonstrou 

a legítima origem do débito negativado no valor de R$ 950,46, referente ao 

uso de crédito pessoal fornecido pelo Banco do Brasil, no caso, de 

cheque especial atrelado ao contrato n. 5055677. Nota-se que em 

impugnação o autor não fez prova de haver quitado a dívida, quer ao 

credor originário (cedente) quer ao novo credor (cessionário). Portanto, o 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do 

não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício 

regular de direito. Assim, não há se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé no equivalente a um 10% do valor da causa a ser revertido em 

favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo 

Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios aos quais arbitro no patamar de 10% do valor da 

causa. Revogo os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VILA NOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 330, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Apenas para situar a 

questão, trata-se de ação que busca condenação em danos morais por 

protesto supostamente indevido. Inicialmente, acolho o pedido do requerido 

para que o polo passivo passe a constar como promovido “BANCO FIBRA 

S.A”. Infere-se dos autos que o autor foi protestado em virtude de 

inadimplência oriunda de título com vencimento em 04.01.2013 em 

17.10.2013 pela ré. Ocorre que, ao que consta de prova acostada pelo 

próprio autor, houve negociação do débito em 07.06.2016 e o pagamento 

do acordo em 09.06.2016, assim, narra a ré que do dia posterior ao 

pagamento retirou o nome do promovente do Serasa/SPC, o que o autor se 

queixa, então, é do protesto ocorrido no ano de 2013, único apontamento 

ainda existente em nome do autor, de acordo com o extrato juntado no id. 

8231842, p. 2. No caso, a empresa requerida agiu em exercício regular de 

direito em protestá-lo (art. 188, I, do CC), eis que houve a inadimplência do 

título n. 1357606611, vencido em 04.01.2013. Assim, restou clarividente 

que o autor teve seu nome protestado em virtude dívida inadimplida e 

apenas permaneceu com seu nome protestado, após a quitação do título, 

por não ter dado baixa no protesto, ônus que lhe cabia, não havendo, 
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portanto, o que se falar em danos. Nesse sentido, vejamos julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE TÍTULO. 

PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS VENCIDA. GRAVAME. BAIXA. 

OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Se o título foi protestado legitimamente, 

cabe ao devedor providenciar a baixa do gravame em cartório. 2. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1545773/CE, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/05/2016, DJe 31/05/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. BAIXA NO 

PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 

ALEGAÇÕES DO RECURSO FUNDADAS EM MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 

DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. 

INCIDÊNCIA. 1. Tendo o Tribunal de origem registrado que a indenização 

decorre unicamente da manutenção indevida do protesto, e sendo a baixa 

de responsabilidade do devedor, consoante pacífica jurisprudência do 

STJ, inviável o pleito de indenização por danos morais. Precedentes. 2. 

Ademais, os fatos invocados nas alegações aviadas nas razões do 

recurso não foram tratados no acórdão proferido nas instâncias de origem 

e sua análise depende de reexame de matéria fática, o que encontra óbice 

na Súmula 7 do STJ. 3. Não fosse o suficiente, "é inviável o agravo do art. 

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 

decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Ag 1419110/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015). De 

mais a mais, em que pese o autor tenha apontado divergências das datas 

constantes na defesa, restou claro que o autor renegociou o débito em 

07.06.2016 e pagou em 09.06.2016, porém, tal situação não interfere no 

fato de que não há dano moral indenizável por tratar-se de protesto 

legítimo, cuja responsabilidade de cancelamento cabe ao autor e não à 

instituição financeira ré. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, julgando extinto o processo com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios. (Art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado sem que haja interposição de recurso, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de 

maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVENI GONZAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIGISFREDO HOEPERS OAB - SC7478 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de 

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

morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra 

do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Sustenta a parte reclamante, em resumo, que 

seu nome foi indevidamente negativado pela reclamada, já que não possui 

qualquer débito junto à requerida, e que tal fato lhe causou incalculável 

prejuízo. Requer assim, que a ré seja condenada à reparação dos danos 

decorrentes da inscrição, a retirar as informações negativas junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e a declaração da inexistência do débito. 

Passo a julgar o mérito. Embora alegue a autora o desconhecimento de 

débito contraído com a ré, a reclamada comprovou ser cessionária de 

direitos de operações e outras avenças da loja City Lar, conforme 

documentação acostada em defesa, bem assim provou a ré que notificou 

a autora sobre a cessão de créditos decorrentes de operação/contrato 

firmado com a parte autora (id. 12976688). Neste particular, a reclamada 

demonstrou a legítima origem do débito negativado no valor de R$ 251,84, 

referente a dívida efetivada pela autora nas lojas City Lar. Nota-se que em 

impugnação o autor não fez prova de haver quitado a dívida, quer ao 

credor originário (cedente) quer ao novo credor (cessionário). Portanto, o 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do 

não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício 

regular de direito (art. 188, I, do CC). Assim, não há se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da reclamante se encontra 

eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o 

reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Ainda, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a um 10% do 

valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o 

artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro no 

patamar de 10% do valor da causa. Revogo os benefícios da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA DE MIRANDA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 
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havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de 

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

morais. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra 

do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Dispenso a necessidade de expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas 

não só da cessão realizada com aquela instituição financeira, como 

também do negócio jurídico originário que ensejou a negativação do CPF 

da parte promovente. Passo a julgar o mérito. Embora alegue a autora o 

desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou 

ser cessionária de direitos de operações e outras avenças do Banco do 

Brasil, juntando aos autos certidão cartorária da existência de termo de 

cessão específico entre a empresa cedente a cessionária dos créditos 

decorrentes de operação/contrato firmado com a parte autora (id. 

13157863, p.1). Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima 

origem do débito negativado no valor de R$ 1.065,05, oriundo do contrato 

nº 84613679, cedido em 27/05/2016, referente ao uso de cartão de crédito 

do Banco do Brasil. Nota-se que em impugnação o autor não fez prova de 

haver quitado a dívida, quer ao credor originário (cedente) quer ao novo 

credor (cessionário). Importante pontuar que os documentos 

apresentados pelo autor sequer foram objeto de impugnação pelo 

promovente. Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito. Assim, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da reclamante se encontra 

eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o 

reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Ainda, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má fé- no equivalente a 10% do valor 

da causa, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 

81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro no 

patamar de 10% do valor da causa. Revogo os benefícios da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN KENEDY CAMPOS REIS (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que 

teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência 

de dívida inexistente lançada pela reclamada. Afirma que a inscrição 

indevida no valor de R$ 197,68 lhe ocasionou danos morais, de forma que 

pleiteia declaração de inexistência da dívida e a correspondente 

indenização. Por sua vez, a reclamada, alega em resumo, que os valores 

são devidos e inadimplidos, fato que ensejou a inscrição do nome da parte 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. Compulsando os autos, 

verifico a litispendência em relação à ação nº. 1000086-29.2018.811.0005, 

por força da identidade das partes e objeto, pois também se discute a 

inexistência de débito referente ao mesmo contrato e débito, tendo em 

vista que aquela ação foi distribuída anteriormente e, inclusive, já teve 

sentença de mérito proferida. Assim, sendo a litispendência matéria de 

ordem pública, passível de conhecimento de ofício, conforme artigo 337, 

§3º, do CPC, reconheço de ofício a litispendência nestes autos, vez que o 

autor reproduziu ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, sendo as 

ações idênticas, abrangendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, 

impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos da 

fundamentação. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c o art. 3º, 

"caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 29 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 
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inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Diante da ausência de questões preliminares, julgo o mérito. 

O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica 

da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno e demais provas apresentadas pela parte 

reclamada que a autora possuía o contrato de telefonia 021/07422553-2 

inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos serviços da ré no período 

da fatura inscrita nos órgãos de proteção ao crédito (meses de maio e 

abril do ano de 2014). Além disso, verifica-se que o endereço e dados 

pessoais da autora são iguais aos informados na petição de ingresso, 

assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte 

reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, e assim, 

consequentemente, foi a parte promovente inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito. Registre-se que o autor, durante a vigência do 

contrato realizou diversos pagamentos mensais à ré, afastando a hipótese 

de fraude na contratação. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício 

regular de direito (art. 188, I, do CC), vez que prestou o serviço e não teve 

a contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se 

falar em inexistência do débito e indenização por dano moral. Ademais, 

ainda que assim não fosse, o autor teve a “ousadia” de requerer danos 

morais com inúmeras negativações preexistentes à ora debatida, que não 

são objeto de ações judiciais, demonstrando que, sob qualquer 

perspectiva, não assiste razão. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 

159,80. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 159,80, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de maio de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 30 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 064/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a solicitação do Dr . Eviner Valério , Juiz de Direito da 5ª 

Vara,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhor a PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor a de Gabinete II na 5ª Vara 

desta Comarca com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse, 

Compromisso e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 05 de junho de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

PORTARIA Nº 063 /2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO a instrução da Sindicância Disciplinar instaurada 

mediante comunicação formalizada pelo magistrado Dr. Eviner Valério, 

para averiguação da conduta funcional do Oficial de Justiça E. D. dos S., 

especificamente a eventual prática de infração disciplinar, cujo fato objeto 

de apuração consiste no atraso injustificado no cumprimento de mandado 

judicial extraído dos autos nº 0010564-09.2015.811.0009, sem devolução 

tempestiva;

CONSIDERANDO o teor da decisão de fls. 73/74vº, que não acatou o 

relatório da Comissão Sindicante de fls. 66/68;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados podem configurar, em tese, 

violação aos artigos 143, incisos I e III, e 144, inciso XV, ambos do Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso (Lei 

Complementar nº 04/90), passíveis de aplicação de penalidade, nos 

termos do mesmo estatuto normativo;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR contra o servidor E. D. dos S., devidamente qualificado, nos 

termos do artigo 10, inciso III, e artigo 11, ambos do Provimento nº 

005/2008-CM e artigo 173 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, para a 

apuração da violação dos deveres previstos no artigo 143, incisos I e III, e 

no cometimento da infração prevista no artigo 144, inciso XV, ambos da 

Lei Complementar nº 04/90.

Art. 2º - DESIGNAR para compor a Comissão Processante as servidoras 

Marina Soares Vital Borges, Marizélia Alves Damasceno e Valéria 

Benedita dos Santos, sob a presidência da primeira servidora.

Art. 3º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do Provimento 

nº 05/2008/CM, quando da realização de atos processuais ou diligências 

deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas atividades 

regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos 

afins.

Art. 4º - ESTABELECER o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão 

do procedimento investigatório e apresentação do Relatório, com 

possibilidade de prorrogação, mediante justificativa, nos termos do artigo 

29 do Provimento nº 05/2008/CM.

 Publique-se, cientifique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 05 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56659 Nr: 4579-19.2008.811.0037

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM, SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DA SILVA 

RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Vistos etc.

Acolho o pedido ministerial de fls. 159, para tanto, designo audiência para 

o dia 15/08/2018, às 16h30min.

 Intimem-se a guardiã Sra. Vera Lúcia Miranda, o genitor Sr. Robson e a 

adolescente Giovanna, quanto ao ato designado.

Serve a presente como mandado, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 144386 Nr: 1780-56.2015.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA YARA DA SILVA MENEZES, ANTONIO CARLOS 

GUSTMANN HENNERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, Euterpy Pereira Marques Gomes - OAB:10467/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Maria Yara da Silva Menezes, através de seu advogado, 

devidamente constituído nos autos (f. 19-v) para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre o relatório de estudo psicossocial de f. 25/27.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005667-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005632-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005632-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARTINS MOREIRA DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002741-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA COUTINHO NUNES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004700-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON PEREIRA DE LIMA (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)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GEHLEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006041-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002731-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005662-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS LEITE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO CELESTINO SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004615-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003138-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CIRILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004098-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004605-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA OLIVEIRA GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004891-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002715-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002212-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005126-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004235-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005711-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004111-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CONCEICAO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004901-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCAS LEITE PEREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005704-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME EISEN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004156-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FERREIRA DA CONCEICAO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003742-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CHEFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELIA CARDOSO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004569-40.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005127-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORFIRIO DO CARMO ONOFRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004893-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAY VIANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CLAYTON MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004565-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FELIPE ROSA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004897-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004567-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELITO JOSE SKOWRONSKI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005708-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006034-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UAGNER MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003127-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON OLIVEIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 
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1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005647-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL TAVARES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004562-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDHER FLAVIO VIEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004134-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JUNIOR DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005645-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YULHA ROSA KUSNETSOV DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRE LUIZ RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestação em 15(quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º), sobre o laudo pericial aportado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000910-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ANTONIO CERESA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000912-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GABRIEL DE SOUZA MARQUES (REQUERIDO)

SHIRLEY APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

A audiência de conciliação para o dia 06 de junho de 2018, às 13h30min, 

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. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que 

DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia 

e hora marcados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004954-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILVO PREVEDELLO (RÉU)

 

audiência de conciliação para o dia 06 de junho de 2018, às 15h30min, 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000345-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE (RÉU)

Outros Interessados:

VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

audiência de conciliação para o dia 06 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).

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002169-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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LAURA BATTISTI NARDES (AUTOR)

JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar-se, em 10 (dez) dias, acerca do ID 

13490229.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002169-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BATTISTI NARDES (AUTOR)

JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do ID 13490229

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 187847 Nr: 2893-74.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CAROLINA DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DI FRANCISCO, FLAVIO 

MASOTTI, ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210--A-MT

 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, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 205516 Nr: 2045-53.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR BORGATO OLSZEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES, MARISA LEAL ALVES, 

MARILIA HELENA KONRAD OLSZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR GETELINA JUNIOR - 

OAB:RS/ 45 E 240, CARLOS ALBERTO BENCKE - OAB:RS/7968, DIEGO 

LANER FERRAZ - OAB:RS/ 91058, DIONISIO RENZ BIRNFELD - 

OAB:48200, RODRIGO RIBEIRO SIRANGELO - OAB:RS/41667

 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, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145780 Nr: 2436-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206, RAQUEL 

BONADIMAN - OAB:2.817/TO

 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, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69253 Nr: 1561-19.2010.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Intimo às partes acerca da certidão aportada à f. 162, abaixo transcrita:

Certidão

Certifico que a audiência ocorrida no dia 23/05/2018, referente ao 

processo de nº: 1561-19.2010.811.0037 restou prejudicada, em razão da 

impossibilidade de gravação da mídia, decorrente da falha no sistema de 

gravação, não dispondo do respectivo CD, tampouco de arquivo backup. 

Foi aberto o chamado número único: 25915, protocolo: 42067 para 

eventual possibilidade de recuperação da mídia, entretanto não foi 

possível resgatar o arquivo supracitado conforme conclusão técnica.

 Em virtude do ocorrido redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para a data de 18 de julho de 2018, às 16h00min.

 Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

Matheus Ferreira Barbosa

 Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74652 Nr: 6971-58.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS PAIVA, 

PAULO INACIO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Intimo às partes acerca da certidão aportada à f. 160, abaixo transcrita:

Certidão

Certifico que a audiência ocorrida no dia 23/05/2018, referente ao 

processo de nº: 6971-58.2010.811.0037 restou prejudicada, em razão da 

impossibilidade de gravação da mídia, decorrente da falha no sistema de 

gravação, não dispondo do respectivo CD, tampouco de arquivo backup. 

Foi aberto o chamado número único: 25915, protocolo: 42067 para 

eventual possibilidade de recuperação da mídia, entretanto não foi 

possível resgatar o arquivo supracitado conforme conclusão técnica.

 Em virtude do ocorrido redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para a data de 18 de julho de 2018, às 15h00min.

 Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

Matheus Ferreira Barbosa

 Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60612 Nr: 426-06.2009.811.0037

 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: EDER LUIS MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO LAUCK, CRISTIANO JOSE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES RABELO - 

OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Intimo às partes acerca da certidão aportada à f. 118, abaixo transcrita:
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Certidão

Certifico que a audiência ocorrida no dia 23/05/2018, referente ao 

processo de nº: 426-06.2009.811.0037 restou prejudicada, em razão da 

impossibilidade de gravação da mídia, decorrente da falha no sistema de 

gravação, não dispondo do respectivo CD, tampouco de arquivo backup. 

Foi aberto o chamado número único: 25915, protocolo: 42067 para 

eventual possibilidade de recuperação da mídia, entretanto não foi 

possível resgatar o arquivo supracitado conforme conclusão técnica.

 Em virtude do ocorrido redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para a data de 18 de julho de 2018, às 14h00min.

 Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

Matheus Ferreira Barbosa

 Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107896 Nr: 7039-71.2011.811.0037

 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: VERA LÚCIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO 

PIMENTA CERQUEIRA - OAB:11769/MT

 Intimo às partes acerca da certidão aportada à f. 117, abaixo transcrita:

Certidão

Certifico que a audiência ocorrida no dia 23/05/2018, referente ao 

processo de nº: 7039-71.2011.811.0037 restou prejudicada, em razão da 

impossibilidade de gravação da mídia, decorrente da falha no sistema de 

gravação, não dispondo do respectivo CD, tampouco de arquivo backup. 

Foi aberto o chamado número único: 25915, protocolo: 42067 para 

eventual possibilidade de recuperação da mídia, entretanto não foi 

possível resgatar o arquivo supracitado conforme conclusão técnica.

 Em virtude do ocorrido redesigno a audiência de instrução para a data de 

18 de julho de 2018, às 13h00min.

 Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

Matheus Ferreira Barbosa

 Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142525 Nr: 946-53.2015.811.0037

 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: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ SABATINI, MARILI ADRIANA 

RAMPAZZO SABATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT

 Intimo as partes requeridas para manifestarem acerca da informação 

contida no petitório de f. 150.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160812 Nr: 762-63.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155696 Nr: 7064-45.2015.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003004-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO SOARES VIEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

COMPLEMENTAR o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113066 Nr: 3506-70.2012.811.0037

 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: ARNALDO FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei André Frison, Sestílio Segundo Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA IMPROCEDENTE a 

ação de cobrança de comissão de corretagem c/c danos morais e pedido 

de tutela antecipada proposta por Arnaldo Ferreira Matias contra Sidnei 

André Frison e Sestilho Segundo Frison, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.Condena-se o autor ao pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência, assim, que se fixa em 10% sobre o valor da causa, em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil. 

Suspende-se a exigibilidade da cobrança, por ser o autor beneficiário da 

gratuidade processual.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 8219-25.2011.811.0037

 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: DILEUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELUTA RODRIGUES BORGES, MOIZES 
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LINCON CORREA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619, VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 

7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação de exclusão de sócio e dissolução parcial 

de sociedade empresarial, com pedido liminar de tutela antecipada 

proposta por Dileusa de Oliveira contra Celuta Rodrigues Borges e Moizes 

Lincon Correa Borges, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para 

determinar a exclusão da requerente do quadro societário da empresa, 

desde a alteração contratual e julga improcedente o pedido de 

condenação por danos.Oficie-se à Junta Comercial/MT para que efetive a 

segunda alteração contratual, conforme documentos de p.14/21.Para a 

apuração de haveres, define-se como critério o valor patrimonial apurado 

em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da 

resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a 

preço de saída, além do passivo também a será apurado de igual forma, 

conforme o art. 606 do Código de Processo Civil, devendo ser realizado 

em liquidação de sentença.Condenam-se os requeridos ao pagamento das 

custas e taxas processuais, além das despesas suportadas pelos 

requeridos, bem como aos honorários advocatícios devidos, que se fixa 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do 

CPC.Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias, a 

seguir arquive-se.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126468 Nr: 9016-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:SP/ 292.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por Banco 

Triângulo S/A contra Estaniel Pascoal Alves da Silva.

O executado afirma que os créditos ora perseguidos foram comtemplados 

no plano de recuperação judicial das empresas recuperandas, das quais o 

mesmo figura como sócio administrador e majoritário, assim, como o plano 

foi devidamente aprovado e homologado, opera-se o instituto da novação 

entre as partes integrantes do presente feito.

O exequente rechaça os argumentos salientando que os títulos que 

embasam o presente feito são contratos diversos do que os que foram 

habilitados no plano de recuperação judicial, não se configurando novação 

da dívida quanto a estes, e que a presente execução visa a constrição 

patrimonial do avalista do contrato, reservado o direito de regresso quanto 

a este em relação a empresa recuperanda.

É o relatório. Decide-se.

Defere-se o pedido de p. 161/165, prosseguindo-se com a execução em 

face do Sr. Estaniel Pascoal Alves da Silva, pessoa física avalista dos 

contratos firmados, em conformidade com o artigo 899 do Código Civil, 

uma vez que se trata de contratos diversos dos que foram comtemplados 

no plano de recuperação judicial da empresa devedora, e, assim, não 

operou-se a novação sobre os títulos objetos da presente execução, 

sendo estes plenamente exigíveis.

Nesse sentido é o entendimento majoritário:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – 

SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA 

DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL POR ESTAREM 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SÓCIO AVALISTA NO 

CONTRATO FIRMADO COM A FINANCEIRA – PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILDADE DE AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. "2. A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de 

Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos 

societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos 

associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O 

deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o 

prosseguimento de eventual execução movida em face de seus 

respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia 

cambiária oferecida. Precedentes do STJ." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 142.726 - GO (2015/0207184-8), Ministro Marco Buzzi, Segunda 

Seção, Julgamento em 17/2/2016, Publicação 1º/3/2016) (TJMT - Ap 

37628/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 

10/02/2017).

Assim, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178806 Nr: 10015-75.2016.811.0037

 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: DIVINA APARECIDA LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221.386

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte a parte 

requerida para manifestar sobre ao pedido de julgamento antecipado da 

lide, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135158 Nr: 6906-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROBERTO VENTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILENE FLORENCIO COELHO EIRELI - EPP, 

ANA PAULA VITOR - EPP, ANA PAULA VITOR, ARILENE FLORENCIO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MEDEIROS LOPES - 

OAB:RS/27915, JANDIRA PAULETTO - OAB:RS 51.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução das citações encaminhadas aso 

executados, com a anotação de "mudou-se", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101996 Nr: 1413-71.2011.811.0037

 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: GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI, TEREZA ALVES 

DE BARROS CALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, ILISEU 

CARLOS KOZIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de p.143, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162049 Nr: 1271-91.2016.811.0037

 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: SORVETERIA OK LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 
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BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA CANUTO - OAB:872 

OAB/MG, LEONARDO ALVES CANUTO - OAB:97.039 OAB/MG

 Visto,

 O Requerido opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes a 

p.78/79 com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, da sentença de p.76/77, por entender omissa e contraditória.

O embargado se manifestou pelo indeferimento, mas não se opõe que 

seus honorários sucumbenciais passem a ser calculados pelo proveito 

econômico obtido (81/82).

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do NCPC.

Nota-se que acertadamente a parte a parte requerida/embargante almeja a 

reforma da sentença em relação à fixação de honorários de sucumbência. 

Assim, acolhe-se o presente recurso para retificar a sentença, onde 

lê-se: Condena-se o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

no importe de 10% do valor atualizado da causa, leia-se sobre o proveito 

econômico obtido a ser atualizado desde a propositura da ação.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Transitada em julgado, arquive-se após as anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157746 Nr: 7993-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO RAINOLD VENDRUSCOLO, 

LUCELAINE BENEDETTI VENDRUSCOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIONA ROSADO CASCUDO - 

OAB:4104-RN, ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO - OAB:CE/ 23462, 

CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - OAB:30822-DF, DIEGO 

SOARES PEREIRA - OAB:11.940A, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/CE 6.814, MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:12279/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PATRÍCIA CHAVES LIMA 

BANDEIRA - OAB:26.198, BRUNO CARVALHO MAIA DE OLIVEIRA - 

OAB:25.354, RAFAEL ROCHA MONTEIRO - OAB:25.514

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo exequente 

contra decisão de p.53/57, alegando omissão e contradição.

Intimado, os executados, quedaram-se inertes (p.59).

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte requerente/embargante almeja a reforma da 

decisão, portanto, é incabível a interposição de embargos de declaração 

com efeito infringente, para nova discussão de matéria já apreciada, vez 

que para tal discussão existe recurso específico.

Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem contradição a 

serem supridas, o Estado-Juiz rejeita-se os presentes embargos de 

declaração, mantendo a decisão objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e cumpra-se a decisão retro.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146220 Nr: 2629-28.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, 

PATRICIA CABRAL FERNANDES MONTAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 64.

Intime-se os executados, para indicar bens passíveis de penhora e sua 

localização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 30.000,00, nos termos do 

art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154257 Nr: 6358-62.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA 

CABRAL FERNANDES MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA 

GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Em relação à preliminar arguida pelo embargante de carência da ação, ao 

argumento de que a execução encontra-se fundada em título extrajudicial 

inexigível, uma vez que a embargada não cumpriu com a obrigação do 

fornecimento de produtos, verifica-se que esta se confunde com o mérito, 

e será analisada como tal.

Não há outras preliminares a serem analisadas e não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se declara saneado o 

processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de impugnação aos embargos à 

execução.

Outrossim, deferem-se as provas úteis pleiteadas.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 09/10/2018, às 14h00min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, 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.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67771 Nr: 170-29.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:10990- ES, MARA ELIZABETE FREITAS BANDEIRA - 

OAB:37014/RS, OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:14238-MT

 Visto,

 Em relação ao pedido de p.160, verifica-se que houve a penhora de 

possível crédito oriundo da alienação fiduciária entre o executado e o 

Banco Bradesco, conforme determinado a p.51.
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 Ocorre que conforme se extrai dos ofícios de p.130/144, o Banco 

Bradesco informou que o executado Júlio Camargo de Oliveira efetuou o 

pagamento total do débito de R$32.358,18 (trinta e dois mil, trezentos e 

cinquenta e oito reais e dezoito centavos) desde a data de 05/01/2012, 

permanecendo ainda o bem alienado, conforme a decisão de p.51.

Nesse, sentido cita-se precedente jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

SOBRE DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - POSSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. Admite-se a penhora sobre os direitos do devedor no 

contrato de alienação fiduciária, ainda que futuro o crédito. (AI 

93659/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/11/2011, Publicado no DJE 22/11/2011) (TJ-MT - AI: 

00002124319938110015 93659/2011, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 09/11/2011, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 22/11/2011).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 303.561 - SP (2013/0051505-5) 

RELATOR: MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) AGRAVANTE: MARIA FLÁVIA 

FERREIRA GOLDFEDER ADVOGADO: ROBERTA P. A. MARTINS - 

SP253009 AGRAVADO: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS 

PROFISSIONAIS ADVOGADO: ANA PAULA ESPÓSITO MARTINEZ - 

SP223643 DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso 

especial fundado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interposto 

contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

assim ementado: "Prestação de serviços educacionais. Fase de 

cumprimento de sentença. Pedido da agravante para que penhora recaia 

sobre direitos do veículo da executada, que se encontra alienado. 

Despacho atacado desacolheu o pedido do exequente, por haver 

pendência de débitos e necessidade da intervenção de seu proprietário 

nos autos. Impossibilidade de se penhorar automóvel pertencente ao 

credor fiduciário, mas admissível a constrição dos direitos relativos a ele. 

Dá-se provimento ao agravo da autora." (e-STJ, fl. 317) Opostos 

embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 335/340). Nas 

razões do recurso especial, a agravante alega violação dos arts. 648, 649 

e 620, do CPC/73, argumentando isto: "(...) o veículo constrito no processo 

principal encontra-se financiado junto ao Banco Itaú S/A o que confere a 

este último a propriedade sobre este bem, restando a ora Recorrente, 

meramente a expectativa de um direito, não sendo assim possível a 

penhora sobre um bem nesta condição. Em outras palavras, não há que 

se falar em penhora sobre o bem ou ainda, penhora sobre quaisquer 

direitos sobre este, pois referidos direitos nem sequer existem, existindo 

apenas sua mera expectativa diante do contrato firmado entre a 

Executada e a Instituição Financeira" (e-STJ, fls. 346/347). É o relatório. 

Decido. A respeito da impenhorabilidade do veículo por se tratar de bem 

alienado, o Juízo a quo manifestou-se no seguinte sentido: "o presente 

recurso merece prosperar, já que perfeitamente possível a penhora dos 

direitos que a executada possui sobre o veículo indicado à penhora" 

(e-STJ, fl. 318). Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte Superior 

entende não ser viável a penhora de bens objeto de alienação fiduciária 

porque o devedor-executado não é o proprietário, mas apenas possuidor 

com responsabilidade de depositário, pertencendo o bem à instituição 

financeira que realizou a operação de crédito. Entretanto, tendo o devedor 

fiduciante expectativa de direito à reversão do bem alienado em caso de 

quitação total da dívida, ou à parte do valor já pago, em caso de mora e 

excussão por parte do credor, é possível recair penhora ou arresto sobre 

os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato, a teor do 

disposto no art. 11, VIII, da Lei nº 6.830/80 que permite a incidência da 

constrição executiva sobre "direitos e ações", ainda que futuro o crédito. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, XI, 

DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. "O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. 

Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso 

especial conhecido e provido. (REsp 1171341/DF, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 

14/12/2011) (grifou-se) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS E AÇÕES DE BEM 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. 1. Afasta-se 

contrariedade ao art. 557, caput, do CPC quando o recurso julgado por 

decisão monocrática for posteriormente confirmado pelo órgão colegiado 

em agravo regimental. Inexistência de nulidade. 2. "O devedor fiduciante 

possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso 

de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em 

caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, 

nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), 

que permite a constrição de 'direitos e ações'. (REsp 795.635/PB, de minha 

relatoria, DJU de 07.08.06)." (REsp 910.207/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 

Meira, DJe de 25.10.2007) 3. Recurso especial parcialmente provido. 

(REsp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A 

SÚMULA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

PENHORA. DIREITOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. 

POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, 

NESTA PARTE, DESPROVIDO. (REsp 834.582/RS, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 

30/03/2009) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR 

FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora sobre 

bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao 

devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de 

depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de 

financiamento. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre 

os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. Precedentes. 2. 

O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do 

bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do 

valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é 

passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções 

Fiscais (Lei nº 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações". 

(REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06). 3. Recurso 

especial provido. (REsp 910.207/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 25/10/2007, p. 159) 

(grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO 

CPC. INEXISTÊNCIA. I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco 

recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem 

fundamentadamente apreciou a controvérsia. II - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. Recurso não conhecido. 

(REsp 679.821/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 23/11/2004, DJ 17/12/2004, p. 594) (grifou-se) Ademais, o Tribunal de 

origem, ao decidir sobre a questão, concluiu quanto à penhorabilidade que 

"é possível, conforme pleito da requerente, adquirir os direitos sobre o 

veículo alienado, desde que resguardada a preferência do credor 

fiduciário, até o limite do seu haver" (e-STJ, fl. 318). Contudo, tal 

fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão recorrido, 

não foi impugnado nas razões do recurso especial, convocando, na 

hipótese, a incidência da Súmula 283/STF, segundo a qual "É inadmissível 

o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de 

um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Diante do 

exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço 

do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. 

Brasília, 07 de maio de 2018. MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) Relator (STJ - 

AREsp: 303561 SP 2013/0051505-5, Relator: Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data 

de Publicação: DJ 08/05/2018).(grifo nosso).

Por todo o acima exposto, considerando a quitação do veiculo junto ao 

credor fiduciário Banco Bradesco, não há créditos a serem recebidos pelo 

exequente em relação á alienação, logo, indefere-se o pedido.

Assim, intime-se, o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72415 Nr: 4730-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LOURENÇO DE PAULA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290, MARCIO HENRIQUE CARDOSO - OAB:7659-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de reiterar a intimação da 

parte autora para manifestar sobre o pagamento realizado, conforme 

documentos de p. 206/208, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67771 Nr: 170-29.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:10990- ES, MARA ELIZABETE FREITAS BANDEIRA - 

OAB:37014/RS, OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:14238-MT

 Visto,

 Para evitar futuras nulidades por cerceamento de defesa, indefere-se, 

por ora, o pedido de julgamento antecipado da lide (p.102/104).

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 23/08/2018, às 16h30min, sem prejuízo 

de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, 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.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 203133 Nr: 863-32.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, HOJE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 45352 Nr: 798-23.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44515 Nr: 227-52.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISY MARIA NOGUEIRA BAETA 

NEVES - OAB:112674/SP, MARCOS REZENDE DE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 188.846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/MT 17999/A

 Certifico que foram realizadas duas tentativas de intimação do 

inventariante via correio, contudo, restaram infrutíferas, deste modo nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ,impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para despositar a 

diligência para intimação do inventariante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166199 Nr: 3261-20.2016.811.0037

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169259 Nr: 4914-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINCLAIR SAUL QUINTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a procuradora do autor para 

comprovar que comunicou a renuncia ao mandante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149848 Nr: 4318-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 2721-89.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 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: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20912

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153171 Nr: 5887-46.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMDSA, CLEONETH MOREIRA DOS SANTOS, ORTO 

LASER CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARCHANJO DAMA, ORTO LASER 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CLEONETH MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 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/AUTORA para manifestar sobre os documentos de, fls. 94, no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 28923 Nr: 1300-64.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20912

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 58924 Nr: 6288-89.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTUR TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVÂNIA KARINE AZEVEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA RAMOS DE 

OLIVEIRA - OAB:23.546/0

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59325 Nr: 6910-71.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, RODRIGO HUMBERTO PRADO - OAB:7357/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71581 Nr: 3896-11.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO E SANTOS LTDA, LEILA ALVES DE 

ARAUJO, MARIA ZILDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112652 Nr: 3033-84.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA

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

OAB:, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - 

OAB:SP 84.314, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:MT 15329, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118794 Nr: 1164-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE INACIO FONSECA RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154785 Nr: 6647-92.2015.811.0037

 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: WILSON KUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105427 Nr: 4441-47.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO MOTA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

GLEYSON RAMOS ZORRON - OAB:13183/MS, SEBASTIÃO JOSÉ 

ROMAGNOLO - OAB:SP.70711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito apresentando o endereço 

atualizado da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136345 Nr: 7833-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149210 Nr: 3955-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONELSON DONDE POLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CRISTIANO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Nos termos da decisão de p. 61, impulsiojno o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para providenciar a elaboração de 

novos cálculos e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122913 Nr: 5453-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON UMBELINO NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAUJO 

LEMOS - OAB:OAB/RJ122249

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), no prazo de 15 

(quinze)dias, sob pena da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112120 Nr: 2580-89.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65868 Nr: 5648-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, LUCIANO APARECIDO CUBA - OAB:11150, MARCOS 

TOMÁS CASTANHA - OAB:4575/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158745 Nr: 8470-04.2015.811.0037

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO RODRIGUES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132157 Nr: 4519-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de p. 59, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 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
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 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112834 Nr: 3272-88.2012.811.0037

 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: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO TOTAL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PREMOLI - 

OAB:26.717-SC

 Nos termos da decisão de p. 140/141, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes, para, no prazo comum de 05 dias, se 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais de p. 144/146. 

Havendo concordância, deverá as partes ratearem o pagamento dos 

honorários periciais (artigo 95 do CPC).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005589-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZEFERINO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, em consulta ao expediente do processo, 

restou contatado que a Citação pelo sistema do PJE foi equivocadamente 

direcionada para a PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Certifico ainda que, nesta data, foi realizada 

a retificação do CNPJ da parte requerida para o nº. 29.979.036/0001-40, 

conforme orientação da TI do TJMT. Certifico por fim que, os autos foram 

retirados da pauta de audiência, visto que o requerido ainda não foi citado 

para apresentar contestação. Primavera do Leste-MT, 05/06/2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128053 Nr: 994-46.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DAS C.MENDES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. DAS C.MENDES - ME, CNPJ: 

10983893000196. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 10/02/2014.

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

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de F. DAS C.MENDES - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Alvará de Funcionamento, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5251/2011, 4401/2013, 4764/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.117,04

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129160 Nr: 2008-65.2014.811.0037

 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: MARIA BELEM DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando que o Procurador do INSS não devolveu os autos 

até a presente data, impossibilitando a realização desta audiência, 

redesigno-a para o dia 07/08/2018 às 15:50. Saem os presentes 

intimados, devendo a advogada da parte autora trazer as testemunhas 

independente de intimação por este juízo. Intimem-se.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002651-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ELOIZA MARIA GIROLOMETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002651-98.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELOIZA MARIA GIROLOMETO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista que a parte autora foi 

intimada diversas vezes para prestar contas e ficou inerte, requisite-se 

diretamente do fornecedor a nota fiscal comprobatória do(s) serviço(s), 

bem como informe a data em que foi realizado. Fixo prazo de 5 (cinco) 

dias para resposta, sob pena de responsabilidade, em especial o bloqueio 

de valores da conta do beneficiário, esclarecendo-se que já houve o 

pagamento e ainda não se prestou contas no processo. Decorrido o prazo 

acima, sem resposta, concluso o processo para bloqueio do valor e outras 

deliberações pertinentes. Com a prestação de contas, nos termos do 

artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se 

vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Serve a presente 

decisão de mandado/ofício, conforme os dados constantes do processo. 

Primavera do Leste/MT, 04 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011229-62.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NOEMI GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado (chamado pela parte 

recorrente equivocadamente de apelação), visto que tempestivo, porque a 

sentença foi prolatada em 08 de março de 2018 (Id. 12112845), a 

intimação do recorrente ocorreu em 11 de abril de 2018 e o recurso foi 

interposto também em 11 de abril de 2018 (Id. 12662129). Dispensado o 

preparo, uma vez que o recorrente é o Município de Primavera do Leste, 

nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009. O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) 

DIAS. Juntadas as contrarrazões, expeça-se a certidão (se necessária) e 

encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia Turma Recursal 

Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões ao Tribunal de 

Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000400-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Mauro Ezequiel Paglione (REQUERENTE)

GISELA lUCRECIA GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000400-44.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MAURO EZEQUIEL PAGLIONE, 

GISELA LUCRECIA GOMEZ REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 18/12/2017 (id. nº11208688), ocasião em que a requerida 

registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” em 

19/12/2017 e apresentou recurso em 24/01/2018(id. nº11459150), dentro 

do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°11459158). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram anexadas nos autos(id. n°11610930), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003304-66.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZULEIDE ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos, Trata-se da ação 

de reparo em veículo cumulado com pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Zuleide Alves da Costa em face de Generali 

Seguros, pelos fatos e fundamentos narrados. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 08/10/2018, às 08h40min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente firmou 

contrato de seguro na data de 15/08/2017, vinculado ao veículo 

marca/modelo Ford Focus, ano 2010/2011, condicionado ao pagamento da 

franquia no valor de R$120,00(cento e vinte reais). Relata que no dia 

14/05/2018, o filho da autora colidiu o para-choque traseiro lado direito de 

seu veículo, tendo, inclusive danificando a lanterna da ré. Não obstante, a 

requerente acionou o seguro e foi informada que os reparos não serão 

possíveis, em virtude da solicitação de reparo do para-choque dianteiro 

efetuado no mês de janeiro de 2018. Aponta que a apólice do seguro não 

informa o limite de reparos, apenas consta cláusula de “proteção dos para 

choques”, sujeito à franquia no valor de R$120,00(...). Por fim, o autor 

pretende a antecipação de tutela de urgência para determinar que a 

requerida autorize o reparo do parachoque traseiro do veículo 

supracitado, bem como a substituição da lanterna de ré lado direito por 

outra do mesmo modelo original, sob pena de multa a ser arbitrada por 

este juízo. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Apólice do Seguro (id. n°13293203), imagens do 

veículo (id. n°13293204) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A apólice do seguro informa que está disponível 

serviços de proteção aos para-choques, sujeito a franquia no valor de 

R$120,00(cento e vinte reais), não indicando o limite de substituição. O 

veículo estava em posse do filho da requerida no momento da colisão, o 

qual contava com 24 anos na data do fato. Contudo, a garantia de reparos 

foi estendida a terceiros condutores com idade até os 25 anos. É cediço 

que para a concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de 

acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz 

necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, a requerente menciona que sua seguradora, após ser 

acionada a reparar as avarias advindas em seu veículo, recusou no 

sentido que já houve reparo do para-choque dianteiro três meses 

anteriores ao novo sinistro. Apesar da gravação juntada, em que há 

negativa de cobertura, esta se deu sob o fundamento de que o seguro 

está limitado a uma reparação de parachoque no período de vigência da 

apólice. Em análise à apólice juntada, realmente não consta explicitamente 

essa restrição, mas em diversos pontos ela se refere às condições 

gerais, que devem ser consultadas pelo segurado, pois lá consta 

limitações, e indica inclusive o endereço eletrônico para consulta. Contudo, 

a parte reclamante se restringe a fundamentar seu direito na apólice, que 

não é autosuficiente para exclarecer o real alcance das coberturas 

contratadas, de forma que não vejo presente a probabilidade em grau que 

permita a concessão da tutela almejada. A respeito, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada 

inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de 

urgência. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera 

do Leste-MT, 05 de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONISLEY CELESTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL INVEST S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011024-33.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RONISLEY CELESTINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IDEAL INVEST S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 8.096,00 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 04 de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO ALMEIDA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010472-68.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CLESIO ALMEIDA DA COSTA 

EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 3.703,46 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 04 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004411-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004411-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIR ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de obrigação de fazer 

visando a dispensação de medicamentos, sendo que, diante da fragilidade 

documental, este juízo reiteradamente intimou a parte autora a juntar o 

receituário médico do medicamento vindicado (Ids 9921383; 10567341; 

12599023), porém, decorridos mais de 30 (trinta) dias, desde a última 

intimação (em 09.04.2018), esta se mantém inerte até o presente momento, 

conforme se verifica do histórico processual. A Defensoria Pública 

requereu a intimação pessoal do assistido (Id. 13289721) O pedido de 

intimação pessoal do(a) assistido(a) da Defensoria Pública não deve ser 

acolhido, haja vista que constitui incumbência da própria Defensoria 

Pública, que assiste à parte no processo e foi regular e pessoalmente 

intimada no processo eletrônico (a Defensoria Pública), manter contato 

atualizado com seu usuário/cliente no âmbito administrativo para 

fundamentar suas manifestações processuais, cuja Instituição goza de 

unidade, indivisibilidade e independência funcional. Nesse sentido, 

confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA 

PÚBLICA. É dever do procurador da parte manter o contato e a localização 

de seu cliente no âmbito administrativo, razão pela qual deve ser mantida a 

decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a empresas de 

telefonia móvel e órgãos conveniados, em busca do endereço atual da 

parte autora. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM 

SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de Instrumento Nº 70068265388, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos 

de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do 

procurador da parte manter o contato e a localização de seu cliente no 

âmbito administrativo, razão pela qual deve ser mantida a decisão 

vergastada que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte autora 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, até mesmo quando 

a parte é assistida pela Defensoria Pública. Precedentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066474735, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 18/11/2015). A prerrogativa para intimação pessoal é da 

Defensoria Pública (o que deveras ocorreu nos autos), e não da pessoa 

por ela assistida. Ademais, não se olvide que se trata de processo da 

competência Juizado Especial da Fazenda Pública, que é disciplinado pela 

Lei nº 12.153/2009, sendo o Código de Processo Civil aplicável apenas 

subsidiariamente e, expressamente, para as citações e intimações, 

conforme leitura conjugada da Lei 12.153/2009, do Enunciado 161-Juizado 

Cível – e do Enunciado 01-Juizado da Fazenda Pública, ambos do Fonaje. 

Acrescento que, no que tange às intimações dos assistidos da Defensoria 

Pública para comparecimento às audiências, nos processos do Juizado 

Especial Cível, já existe um entendimento entre este Juízo e a própria 

Defensoria Pública para a intimação pessoal daqueles, não se aplicando, 

portanto, ao caso dos autos. Este magistrado reconhece e admira o 

grande trabalho realizado pela douta Defensoria Pública e também a 

infinidade de providências administrativas a seu cargo, como esta que 

está sendo pleiteada, mas no Judiciário não está sendo diferente, dada a 

demanda insuportável, de forma que se afigura descabido que o Poder 

Judiciário absorva uma incumbência da parte autora, quando a ela cabe 

fazer prova nos autos. Entendo, ainda, que o paciente desprestigia todo 

esse trabalho, quando se alheia ao processo, como se nada tivesse sido 

feito em seu favor! Diante do exposto, rejeito o pedido de intimação 

pessoal da autora (Id 13289721). Não obstante a obrigatoriedade do 

Estado (em sentido lato) em assegurar o direito à saúde por meio do SUS, 

é forçoso reconhecer que, no presente caso, está configurada a hipótese 

prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Ademais, a 

parte autora poderá repropor a ação, devendo trazer o receituário médico, 

em consonância com os ditames da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 do 

CNJ, observando-se que cabe ao médico justificar sua opção, quando se 

tratar de medicamentos diversos daqueles fornecidos pela rede pública ou 

se esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS1, inclusive 

para as prescrições off label. Posto isso, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil; no artigo 51, §1º, da Lei 9.099/1995; todos c/c 
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artigo 27 da Lei 12.153/2009. Não identifico litigância de má-fé, pois não 

ficou caracterizada a atuação dolosa da parte autora. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de junho de 2018. Eviner 

V a l é r i o  J u i z  d e  D i r e i t o 

_______________________________________________ 1 Enunciado 

15. As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou 

o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira 

(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu 

princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da 

substância, posologia, modo de administração e período de tempo do 

tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente 

informada por seu fabricante, a justificativa técnica. (I Jornada de Direito 

da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, em 

São Paulo-SP). (Destaquei) Enunciado 14. Não comprovada a inefetividade 

ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede 

pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas 

públicas do Sistema Único de Saúde. (I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, São Paulo/SP, 15 de maio de 2014). 

(Destaquei) Enunciado 16. Nas demandas que visam acesso a ações e 

serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único 

de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a 

inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou 

medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS (I Jornada de 

Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, São Paulo/SP, 15 de 

maio de 2014). (Destaquei) Enunciado 59. Saúde Pública. As demandas 

por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais 

especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina 

Baseada em Evidências. (II Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça. São Paulo, maio de 2015).

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

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 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 5 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004698-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIO AFONSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRAZ MARIO AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1004698-36.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que na 

data inicialmente agendada para realização da audiência nestes autos, 

esta magistrada participará do Curso de Recuperação Judicial e Falências, 

organizado pelo IBAJUD, que se realizará na cidade de Cuiabá, 

devidamente autorizada pela E. Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade para o dia 05 de Setembro de 2018, às 

14h30min, mantendo-se os demais termos da deliberação anterior. Caso já 

tenham sido expedidas as intimações, determino a Secretaria que 

providencie a imediata cientificação dos Advogados constituídos nos 

autos, ainda que por via telefônica, a fim de evitar deslocamentos 

desnecessários. Às providências. Sorriso/MT., 04 de Junho de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002486-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDIA PERDOMO DOTTO (RÉU)

ALMIR ANTONIO DOTTO (RÉU)

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

 

1002486-42.2017.8.11.0040 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 das 

correspondências devolvidas pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1006230-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESARLEI DAL PUPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (RÉU)

 

1006230-45.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 Preparo da Carta Precatória e o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento dos mandados, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 5 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DALLA LONGA VIGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO)

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT0006485A 

(ADVOGADO)
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Outros Interessados:

GUSTAVO NUSS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1003017-65.2016.8.11.0040 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 as Partes Requeridas para se manifestarem acerca 

do Laudo Pericial, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002461-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENECY BISPO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

1002461-92.2018.8.11.0040 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. 5 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000776-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMELUS RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO CANOFF KALINIWSKY (RÉU)

 

Processo nº: 1000776-21.2016.8.11.0040 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: 1000893-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCHETT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000893-12.2016.8.11.0040 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. 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$ 4.875,80. 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: 1002517-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

NESTOR LOTARIO STARLICK (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002517-96.2016.8.11.0040 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: 1003494-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROVILIO LAMERA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003494-88.2016.8.11.0040 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: 1000036-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000036-29.2017.8.11.0040 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GASTALDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CICHACZEWSKI (RÉU)

 

Processo nº: 1000841-79.2017.8.11.0040 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40377 Nr: 3213-67.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SALINEIRO - 

OAB:136831, RODRIGO DALFORNO SEEMANN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 
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DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "LOTE urbano sob nº 32 da quadra 

nº 172-C, situado no Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT, 

com área de 800,00m² (oitocentos metros quadrados) devidamente 

matriculado no CRI de Sorriso sob o nº 5001” e “LOTE urbano sob nº 33 da 

quadra 172-C, situado no Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de 

Sorriso/MT, com área de 800,00m² (oitocentos metros quadrados) 

devidamente matriculado no CRI de Sorriso sob o nº 23039” de 

propriedade do executado JOSÉ AUGUSTO ASCOLI". CIENTIFICANDO a 

PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação da penhora fluirá o prazo 

de 15 (quinze) dias para opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116910 Nr: 7817-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, a PARTE 

EXECUTADA, para, no prazo legal, efetuar o pagamento do valor 

exequendo apresentado no cálculo de fl. 188, sob as penalidades da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129080 Nr: 4811-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DIEGO TRZASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107263 Nr: 10257-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MAZIERO POZZOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA 

DE AVILA - OAB:10263-B, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1882 Nr: 838-79.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO LOWE, EDSON LUIZ 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para, nos prazo legal, comprovar o REGISTRO DA PENHORA realizada nos 

autos, bem como efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101147 Nr: 3983-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PIRES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132034 Nr: 6387-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA PITTENER PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLY OLIVEIRA A. MOURA 

- OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 

OAB:13055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146447 Nr: 2199-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSEN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26032 Nr: 593-53.2005.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: AAML, AJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM&CL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - NELSON SARAIVA DOS SANTOS, OAB/MT 

Nº 7720-B, para no prazo legal, manifestar-se acerca do ofício do CRI (fl. 

131).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105375 Nr: 8447-20.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETSON DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o depósito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93450 Nr: 4953-84.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN ADELAR DALLA LONGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELLO, VILMAR ALFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão de fl. 

68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21707 Nr: 1893-84.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE CREDORA, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120383 Nr: 10204-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR, CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87676 Nr: 7193-80.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA SILVIA CASOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA DE CASTRO PASSARE - OAB:6 199, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:, GEANDRE BUCAIR 

SANTOS - OAB:7 722, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108223 Nr: 737-12.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, 

GILVAN JOSÉ GARAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE 

APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 11.945-B, GUSTAVO AMATO PISSINI 

- OAB:12473-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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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(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40377 Nr: 3213-67.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SALINEIRO - 

OAB:136831, RODRIGO DALFORNO SEEMANN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, comprovar o registro da penhora realizada 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99554 Nr: 2193-31.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE WILLENBORG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39891 Nr: 2714-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS (SOCIEDADE DE ADOGADOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - 

OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "IMÓVEL RURAL denominado 

Fazenda Dona Luiza, situado no município de Tapurah/MT, com área de 

192,6575 ha (cento e noventa e dois hectares, sessenta e cinco ares e 

setenta e cinco centiares), com as coordenadas descritas na matrícula 

sob nº 4.811 do CRI de Tapurah/MT". CIENTIFICANDO a PARTE 

EXECUTADA, que a partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 

(quinze) dias para opor, querendo, EMBARGOS à PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39891 Nr: 2714-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS (SOCIEDADE DE ADOGADOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - 

OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, comprovar nos autos o REGISTRO da 

penhora realizada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140577 Nr: 10896-77.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Poli Rayel Filho - 

OAB:153299/SP, SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERIDA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Porto Nacional/TO, com a finalidade de inquirição 

da testemunha, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para 

posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58460 Nr: 1896-29.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERIDA, que requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 154991 Nr: 6446-57.2016.811.0040

 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: GILDO PAGNAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - OAB:239437, 

VALDESON PEREIRA DA SILVA - OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 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 
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REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158131 Nr: 8114-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA LINK, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 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 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 16-02, para no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo e 

informando o que entender de direiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 160784 Nr: 9568-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE MARCELINO, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 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 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 16-02, para no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo e 

informando o que entender de direiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139482 Nr: 10387-49.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA -EPP, 

ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA, DEBORA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146022 Nr: 1971-58.2016.811.0040

 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: MARIA DE FÁTIMA MENDES DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG, ROSANGELA AGNER - 

OAB:19394/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 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 as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98338 Nr: 881-20.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13.373/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98841 Nr: 1432-97.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITAN CANUTO COSENZA 

PORTELA - OAB:OSB/SP 246084, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382

 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 REPUBLICAR a 

DECISÃO/SENTENÇA de fl(s). 141, haja vista que o(a) procurador(a) da 

parte REQUERIDA não havia sido cadastrado no momento do envio para 

publicação.

DECISÃO/SENTENÇA: "(...). Considerando que restou constatado que o 

executado deixou de cumprir o disposto no cláusula sétima, ítem “c”, 

acolho a cota de fl. 139 para o fim de majorar a multa diária para R$ 

1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento. Intime-se o executado 

a comprovar o cumprimento da obrigação referida no prazo de 30 (trinta) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, abra-se vista ao MPE para 

requerer o que de direito. Havendo manifestação do executado dentro do 

prazo assinalado, colha-se da mesma forma a manifestação do 

exequente(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163454 Nr: 11242-91.2016.811.0040

 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: VALDIR BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTELINA SALETE BANFI DA SILVA, 

DOUGLAS BANFI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo impreterível de 10 (dez) dias, informar nos 

autos o endereço atualizado da parte requerida.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131084 Nr: 5911-65.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, 

ARLI ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 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(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2604 Nr: 167-22.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS DO NASCIMENTO, JADER 

DOS SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), devendo 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’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 1969-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANETE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 103), com a observação da EBCT 

"mudou-se - casa abandonada".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 177223 Nr: 7354-80.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103844 Nr: 6878-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Tupã/SP e São Manoel do Guaiaçú/MG, com a 

finalidade de Busca e Apreensão e Citação, devendo ser comprovado nos 

autos o preparo, para posterior remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81220 Nr: 293-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMIRO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO EVANILDO DA CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 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 

Correspondência devolvida (fl(.) 124/125), com a observação da EBCT 

"Endereço Insudifiente" e "Mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104588 Nr: 7655-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MIGUEL MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PÁRTE 

CREDORA, para no prazo legal, comprovar nos autos o registro da 

penhora às margens da matricula.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51519 Nr: 1860-21.2009.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100, FABIANA RODRIGUES DE O. DELMONDES - 

OAB:7.819, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, PATRICIA 

TEREZINHA FERREIRA CORREA - OAB:10.469/MS, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:192.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 126), com a observação da EBCT 

"ausenten 03 vezes".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142167 Nr: 11744-64.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 53), com a observação da EBCT "Não Procurada".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146199 Nr: 2084-12.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, MARIA CLAUDIA 

NUNES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO CONTATO - ESPOLIO, 

MAFRE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA, para impugnar a contestação da denunciada 

à lide, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59954 Nr: 3252-59.2010.811.0040

 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): JAIR AVELINO PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR o DR. SAMUEL 

DA CAMPOS PONTES - OAB/MT nº 12.614-B, de que os autos 

encontram-se disponível na secretaria para retirada em carga pelo prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98846 Nr: 1437-22.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR CACHOEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇAO COM. E IND. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B

 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 as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 19/07/2018, às 16:45 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 0000810-17.2018.8.26.0075, em tramite pela 1ª Vara Cível da Comarca 

de Bertioga/SP.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002327-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE TOMASI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002327-36.2016.8.11.0040; Valor 

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

Curatela]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUIZA 

SANFELIS TOMASI Parte Ré: REQUERIDO: EUCLIDES JOSE TOMASI Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Interdição ajuizada por Maria Luiza Tomasi em 

desfavor de Euclides Jose Tomasi, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que o requerido é seu filho e este possui doença 

psíquica diagnosticada com sendo a CID-10 F79, em razão disso não 

consegue exercer qualquer ato da vida civil, requerendo a sua nomeação 

com curadora. Com a inicial vieram os documentos anexo. A inicial foi 

recebida conforme id nº 3691398, nomeando a autora como curadora 

provisória do interditando. Realizado o interrogatório no dia 21/03/2017, foi 

determinado a realização de perícia médica. O laudo pericial foi juntado 

aos autos sob id nº 10605604, concluindo pela incapacidade do 

interditando em manifestar livremente sua vontade, bem com pela 

dependência de terceiros para realizar qualquer ato da vida civil. O 

Ministério Público opinou pela procedência do pedido, nomeando a autora 

curadora definitiva (id nº 11187153). A Defensoria Pública, nomeada 

curadora especial do interditando, também manifestou pela nomeação da 

autora como curadora definitiva. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Trata-se de pedido de interdição formulado pela requerente, uma 

vez que o requerido, sua filho, não possui condições de gerenciar e reger 

seus atos e bens, ou seja, sua vida civil. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão à requerente. Isto 

porque, consoante se infere nos documentos pessoais acostados aos 

autos, dúvidas não há sobre a legitimidade da parte autora para promover 

o pedido de interdição, a teor do que dispõe o art. 747 do Código de 

Processo Civil. Com efeito, entendo perfeitamente plausível a pretensão da 

requerente, uma vez que restou demonstrado que o interditando não 

possui o mínimo discernimento para os atos da vida civil, conforme 

constatado em audiência sob id nº 5596796. No mesmo sentido foi a 

conclusão apresentada na perícia (id nº 10605604): “O periciando, o Sr. 

Euclides José Tomasi, com 61 anos de idade possui diagnóstico de retardo 

mental. Não faz uso de medicação psicotrópica. Nunca estudou ou 

trabalhou. Desorientado no tempo e no espaço. Contactuante e 

cooperativo, porém com respostas sem nexo, repetitivas, monossilábicas. 

Com alterações cognitivas. Comportamento infantilizado e dependente. (...) 

Incapaz da inciativa de cuidados de higiene pessoal. Sem noção do lícito e 

de valores financeiros. Considero o periciando com incapacidade para a 

vida independente e possui total dependência de terceiros de forma 
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permanente.” Com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), dita o Código Civil em seu art. 1.767: Art. 

1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; Diante dos documentos 

acostado aos autos, como o laudo médico, bem como oitiva judicial da 

interditada, tenho que a sua incapacidade para os atos da vida civil restou 

fatidicamente comprovada. Deste modo, o pedido se encontra de acordo 

com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 

do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser deferido. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por consequência, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Euclides Jose Tomasi, qualificado nos autos, 

nomeando-lhe curadora Maria Luiza Tomasi, devendo esta assinar termo 

de curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-lhe de assistir o 

interditado em todos os atos de sua vida civil. Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição (retardo mental - CID10 

F79 - o que lhe impossibilita gerir seus próprios bens e praticar os atos da 

vida civil), além dos limites da curatela, nos moldes do artigo 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, expedindo-se o competente Alvará de 

Curatela. Custas recolhidas, conforme id nº 3022200. Cientifique-se o 

Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 21 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES BORGES PRADO (AUTOR)

ALEXANDRA ALVES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002866-65.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: RAFAEL ALVES BORGES PRADO, ALEXANDRA ALVES BORGES 

Parte Ré: RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos, e etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

processuais, vez que defiro a parte autora o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cada parte arcará com os honorários de seus 

respectivos patronos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

expeça-se o necessário e arquive-se, com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002697-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISANDRA ZANINI (EXECUTADO)

TADEU BOBEK (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA 

PARTE EXEQUENTE PARA DISTRIBUIR A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA 

DIRETAMENTE NA COMARCA DEPRECADA, COMPROVANDO-SE 

POSTERIORMENTE ESTA DISTRIBUIÇÃO NOS PRESENTES AUTOS. 

SORRISO, 05 DE JUNHO DE 2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002275-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI FATIMA FIORI (EXECUTADO)

JOAREZ LUIS PINOTTI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar o 

advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a distribuição da Carta Precatória expedida na Comarca 

deprecada, devendo juntar nos autos o comprovante deste distribuição. 

Sorriso, 05 de junho de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 151915 Nr: 4978-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, GFMDRDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para, confirmando os efeitos da tutela de urgência antecipatória, a fim de 

condenar o requerido a disponibilizar o procedimento terapêutico de 

reabilitação denominado PediaSuit, no prazo de 10 (dez) dias, em corolário 

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. 

Intime-se. Cumpra-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.: 151915 Nr: 4978-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, GFMDRDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para, confirmando os efeitos da tutela de urgência antecipatória, a fim de 

condenar o requerido a disponibilizar o procedimento terapêutico de 

reabilitação denominado PediaSuit, no prazo de 10 (dez) dias, em corolário 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 152 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 152 de 579



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. 

Intime-se. Cumpra-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.: 151915 Nr: 4978-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, GFMDRDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 151915 Nr: 4978-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, GFMDRDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. De início, 

convém destacar que não obstante tenha sido indeferido o efeito 

suspensivo almejado no Agravo de Instrumento, convém destacar que 

atendendo a manifestação ministerial, fora reconhecida a ilegitimidade 

passiva da Unimed Norte do Estado de Mato Grosso, consoante se 

visualiza às fls. 166/168.Oportuno destacar ainda, que embora a análise 

no Agravo de Instrumento tenha se dado anteriormente a prolação da 

sentença no presente feito, a mesma somente fora juntada aos autos 

posteriormente.Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo Parquet.Sem 

prejuízo, COMUNIQUE-SE o Relator do Agravo de Instrumento nº 

1001451-07.2016.811.0000 acerca da sentença proferida no presente 

feito.Por fim, INTIME-SE a demandada Unimed Cuiabá para, no prazo de 

48hs, cumprir a liminar deferida às fls. 84/88, sob pena de 

b l o q u e i o . 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, 27 de Setembro de 2016. Marina Carlos 

FrançaJuíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 151915 Nr: 4978-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, GFMDRDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A

 Desta feita, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil.No mais, considerando a manifestação do Ministério 

Público de fl. 165, DETERMINO a inclusão da UNIMED Cuiabá no polo 

passivo da demanda.Desta feita, CITE-SE a demandada UNIMED Cuiabá em 

consonância com a decisão proferida às fls. 84/88.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 05 de Setembro 

de 2016. Marina Carlos FrançaJuíza Substituta em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 151915 Nr: 4978-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, GFMDRDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela almejada, para COMPELIR a 

demanda UNIMED NORTE DO MATO GROSSO para, no prazo de 10 (dez) 

dias, disponibilizar o procedimento terapêutico de reabilitação denominado 

PEDIASUIT em favor da menor MELINA MARTYN DA SILVA, sob pena de 

MULTA DIÁRIA no caso de descumprimento da presente obrigação de 

fazer, que FIXO no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).CITE-SE, conforme 

requerido, devendo constar as advertências do art. 344 do NCPC.Após o 

decurso do prazo da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para 

impugná-la, no prazo de dez (10) dias.Oportunamente, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 05 de Agosto de 2016.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84271 Nr: 3487-89.2011.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI THEBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:19.937-PR

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.000,00, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.139 sendo que o valor de R$ 500,00 refere-se as 

custas e o valor de R$ 500,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo 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 nome único do processo e 

o CPF 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.

3ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004214-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

RAFAEL WILLIAN SIMISEN (RÉU)

MOISES LIMA DA SILVA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o patrono da parte 

autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida, ID 

retro, via PJE, devendo efetivar o recolhimento das guias de custas e 

taxas, além de instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, 

deverá o patrono comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 190019 Nr: 4118-86.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL VARELLA COELHO - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para dar prosseguimento ao feito em 05 dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de devolução da deprecata, caso 

fique paralisada por mais de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131376 Nr: 6083-07.2015.811.0040

 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: GILBERTO KERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar o advogado da parte autora, via DJE, para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137638 Nr: 9440-92.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI MENEGATTI, ELIZANE DA SILVA ROSA 

MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, IRACEMA 

GARMUS MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CLAUDIA P - OAB:, CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA PARCIALMENTE CUMPRIDA, REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45165 Nr: 2101-29.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELONGO MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGEU KONECHEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145458 Nr: 1684-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:9012-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar o advogado da parte embargada, via DJE, para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 182131 Nr: 10362-65.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENALDIO PANNEBECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA 

AOS AUTOS (FL18). REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 

DIAS. INFORMO QUE, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO, FICANDO A 

DEPRECATA PARALISADA POR MAIS DE 30 DIAS, SERÁ DEVOLVIDA 

INDEPENDENTE DE CUMPRIMENTO, NOS TERMOS DA CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117100 Nr: 7993-06.2014.811.0040

 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: JOSIEL BRUGNEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4061

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para apresentar memoriais finais no prazo de 15 dias, 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128641 Nr: 4571-86.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, PAULO 

HENRIQUE TAKESHI KADOYA, PAULO TAKEHIKO KADOYA, SANDRA 

EMY MARUYAMA KADOYA, FERNANDO AUGUSTO SHOGO KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIVALDO FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:37773, GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 154 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 154 de 579



OAB:22.146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de penhora de bens, devendo, para 

tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante deverá 

ser juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82058 Nr: 924-25.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, diante 

do requerido pelas partes à fl. 161, que designei o dia 27 de JULHO de 

2018, às 08:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101952 Nr: 4871-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA MARIA MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - 

OAB:23.557 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137362 Nr: 9300-58.2015.811.0040

 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: OVIDIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS,SOB PENA DE EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82243 Nr: 1119-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS,SOB PENA DE EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 9301 Nr: 1149-31.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES NARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEI BOFF - OAB:6789/MT, 

JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014, paulo victor maia - 

OAB:20.755, ROSANGELA APARECIDA SILVA - OAB:6786/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS,SOB PENA DE EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122793 Nr: 1083-26.2015.811.0040

 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: MERCADO ANDORINHA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSINO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR PARA 

ENVIAR O RESUMO DA INICIAL ATRAVÉS DO E-MAIL: 

sor.3vara@tjmt.jus.br, para fins de expedição do edital de citação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144641 Nr: 1203-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANI CABRAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO. SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139602 Nr: 10455-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES SOBRINHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO. SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102921 Nr: 5890-60.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO ANGELO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:12971-E, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO. SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83309 Nr: 2314-30.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PENIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA 3R LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA G. M. R. FONSECA S. 

CONTINI - OAB:12.993/MT, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:13.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO. SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141126 Nr: 11161-79.2015.811.0040

 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: LEONIR MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte requerida 

acercado do seguinte despacho: "Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100405 Nr: 3160-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELGA LOPES SANCHEZ - 

OAB:355.025, JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB:73.055, MARIA 

HELENA DE CARVALHO ROS - OAB:201.076, RAFAEL BARIONI - 

OAB:281.098, RUBENS ZAMPIERI FILARDI - OAB:212.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca das respostas dos oficios 

expedidos, juntados aos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140090 Nr: 10676-79.2015.811.0040

 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: TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SOUZA DE SANTANA, NILSON 

CORREA, ALEXANDRE JOSE BATEZINI, FERNANDO OLIVEIRA DOS 

SANTOS, ZENO MACHADO, EDMILSON DE OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 10676-79.2015.811.0040

Código-Apolo: 140090

Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 11 de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 141126 Nr: 11161-79.2015.811.0040

 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: LEONIR MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A

 Processo: 141126

VISTO/PM

LEONIR MENEGASSI qualificado (a/s) nos autos propõe AÇÃO ORDINÁRIA 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL, C/C 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OU CONCESSÃO DE LIMINAR 

em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A, qualificado nos autos, 

requerendo, em síntese, tutela jurisdicional específica e demais corolários 

de regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária.

Compulsando os autos verifico que o requerido não foram devidamente 

citado, desta forma, DETERMINO nova citação do requerido, conforme 

endereço informado fls.77. Ademais, REDESIGNO audiência de 

mediação/conciliação para o dia 20/10/2017, às 17h00min, para que possa 

em tempo hábil realizar seu devido cumprimento.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.
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 Sorriso/MT, 27 de junho de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141126 Nr: 11161-79.2015.811.0040

 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: LEONIR MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A

 Processo/Código: 141126 Visto/VD Conforme se infere às fls. 50/53, não 

fora condicionado o recebimento da presente ação a emenda da inicial, no 

sentindo de a parte autora comprovar documentalmente sua 

hipossuficiência financeira, a quitação de parte do contrato e especificar 

quais as cláusulas do referido contrato que pretende revisar. Às fls. 

60/68, a autora reiterou o pedido de deferimento da justiça gratuita, 

juntando declaração de hipossuficiência, o comprovante de quitação de 

parte do contrato e especificou as cláusulas a serem revisadas. Contudo, 

é cediço que apenas a declaração de hipossuficiência não tem o condão 

de conceder as benesses da assistência judiciária gratuita, sendo 

necessária a comprovação, conforme explanado no despacho de fls. 

113/114, através de documentos hábeis para tanto, como CTPS, holerite, 

etc. Entretanto, ressai dos autos que a parte requerente não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

Lei 1.060/50), haja vista que juntou apenas declaração de hipossuficiência 

e, em caráter excepcional, concedo novo prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte autora promova tal comprovação documental através de 

documentos que demonstrem a atual situação financeira da parte, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01 e cancelamento da 

distribuição ut artigo 257 do CPC. Decorrido o prazo, à conclusão. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso, 25 de 

abril de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104125 Nr: 7183-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DO CARMO SANTOS E CIA LTDA, ADRIANA 

DO CARMO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta de intimação, encaminhada ao requerido, foi 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 191030 Nr: 4730-24.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBY AGROQUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA DE ARAÚJO FORMIGONI - 

OAB:158.586/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147241 Nr: 2631-52.2016.811.0040

 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: IJTC, RDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDMR, IJTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI APARECIDA DE 

MELLO - OAB:18497, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora/reconvinda, 

bem como ré/reconvinte para efetuar o depósito das respectivas 

diligências do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50173 Nr: 491-89.2009.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 = SENTENÇA =

Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar de Sequestro proposta por OBJETIVA 

AGRÍCOLA em desfavor de NEREU JOSÉ SANINI, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/82.

Às fls. 101/103 foi deferida parcialmente a liminar de sequestro.

Foram arrestadas 2.289 sacas de soja a granel (fls. 120) e deferida a 

venda dos grãos em decisão de fls. 148/149.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Considerando que o presente processo cautelar fora distribuído 

na vigência do antigo Código de Processo Civil, da qual sua natureza era 

meramente instrumental, visando unicamente a garantia da utilidade da 

tutela perseguida na ação principal, que foi proposta dentro do prazo legal, 

conforme processo de Execução apenso (Código 50984), autorizada a 

imediata extinção da presente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

CONFIRMANDO a liminar deferida às fls. 101/103.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123767 Nr: 2598-96.2015.811.0040

 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 ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOKIKO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:16.069, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:MT/ 9.866

 Processo: 2598-96.2015.811.0040

Código-Apolo: 123767

Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 11 de maio de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 10284-76.2014.811.0040

 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: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

16:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 191030 Nr: 4730-24.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBY AGROQUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA DE ARAÚJO FORMIGONI - 

OAB:158.586/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 14 de AGOSTO de 

2018, às 16h30min.

INTIMEM-SE.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 170220 Nr: 3508-55.2017.811.0040

 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: VT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF, TFT, AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls. 63. INTIME-SE o autor para colacionar aos autos 

a sentença homologatória da autocomposição realizada entre as partes 

nos autos de código n° 128814.

2. Em prosseguimento ao feito, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o 

DIA 17 DE JULHO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, fixando o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, nos 

termos do art. 357, § 4º, do NCPC. Ressalto que caberá aos próprios 

advogados das partes intimar as respectivas testemunhas para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal.

3. Consigno que as partes deverão comparecer para prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC. 

Para tanto, determino suas intimações pessoais, consignando-se no 

mandado expressamente a advertência contida no citado artigo.

4. Ciência a DPE e ao MPE.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006489-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM COSTA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002521-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA RODRIGUES DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002521-65.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARLUCIA RODRIGUES DE AGUIAR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. O sistema PJE identificou uma possível 
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prevenção/conexão entre este fe i to e os autos nº . 

1001324-46.2016.8.11.0040. É o relatório. Decido. Pois bem, inicialmente 

se verifica a total identidade de partes entre os feitos supracitados. No 

mais, constata-se que o processo pretérito indicado como 

prevento/conexo, nº. 1001324-46.2016.8.11.0040, foi protocolado em 

03/08/2016, com pedido de concessão de benefício previdenciário de 

auxílio doença ou aposentadoria por invalidez pela impossibilidade de 

desenvolvimento de atividade laborativa pela autora em razão de lesões 

ortopédicas, o qual foi julgado totalmente improcedente em 11/06/2017, 

ante a ausência de constatação de incapacidade laborativa em perícia 

judicial. Da mesma forma, constato que este feito se trata de ação 

ordinária para concessão de benefício previdenciário de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez, decorrente do fato de o requerente 

apresentar as mesmas patologias indicadas na ação pretérita, ação 

protocolada em 15/05/2018. Da análise do cenário encimado, pelo que 

consta, a causa de pedir dos processos citados guarda similitude. A priori, 

estaríamos diante da coisa julgada. Porém, não há como fazer tal 

afirmação, de imediato, eis que pode ter havido quadro de agravamento 

das patologias da autora a ponto de hoje restar caracterizada a sua total 

incapacidade, em que pese a contemporaneidade entre a realização da 

perícia nos autos 1001324-46.2016.8.11.0040 (maio/2017) e a propositura 

da presente ação (maio/2018). Nestes termos, é salutar a associação de 

tais feitos junto ao PJE para que seja observado, por ocasião da perícia 

judicial, se houve mudança da situação fática da autora em tal período. Por 

fim, considerando o cenário fático encimado, especialmente a 

contemporaneidade entre a constatação de inexistência de incapacidade 

por perícia médica judicial e a propositura desta ação (um ano), 

circunstância que aliada a inexistência de qualquer menção, na inicial, 

acerca da piora no quadro clínico da autora após a realização da perícia, 

indicam a necessidade da revogação da liminar concedida em Num. 

13210928. Posto isso, DETERMINO a ASSOCIAÇÃO deste feito com o de 

nº. 1001324-46.2016.8.11.0040, bem com o REVOGO a TUTELA DE 

URGÊNCIA concedida em 13210928. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003787-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA DOS SANTOS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003787-58.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JOSELITA DOS SANTOS MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por JOSELITA DOS SANTOS MENDES 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi indeferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 4931699). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 6048466), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 6809782). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 12070127, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por JOSELITA DOS SANTOS MENDES 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. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6048472. 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. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 12070127), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária, fazendo jus ao beneficio de 

auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO 

PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. 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, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO 

COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. 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) 
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incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, 

comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte autora 

(grifei) (doméstica, nascida em 12/07/1953), portadora de "Tendinose do 

Supra Espinhal, Moderado derrame de articulação acrômio clavicular e 

alterações degenerativas compatíveis com a faixa etária", bem como 

demonstrados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (grifei), desde a data da 

sua indevida cessação na via administrativa, é medida que se impõe. (...)”. 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0001998-61.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 09/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 16/11/16 – Num. 6048472. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para outra 

profissão. Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado 

quando do preenchimento dos requisitos do beneficio de auxílio-doença 

pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, está 

com incapacidade laboral e é considerada hipossuficiente sobre a 

acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente do auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001984-06.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARINEZ NUNES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por MARINEZ 

NUNES ROCHA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando 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 de 

forma total e definitiva. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 6672238), 

foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido. 

Contestação juntada aos autos (Num. 8122635), aduzindo a ausência de 

incapacidade da autora. Impugnação a contestação no Num. 8224864, 

ratificando os pedidos iniciais. Determinada a realização de perícia, o laudo 

restou juntado no Num. 12052662, sobre o qual manifestou a parte autora 

e o requerido. 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 MARINEZ NUNES ROCHA contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 8122644. 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. 12052662), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e permanente para 

todas as atividades laborativas, bem como para a vida independente, sem 

possibilidade de reabilitação profissional. Assim, considerando que a parte 

autora é hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Ademais, tendo a 

Sra. Perita atestado que a parte autora se encontra incapacitada, 

inclusive, para a vida independente, tenho que a mesma faz jus adicional 

de 25% sobre o benefício, o qual está previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. 

Em que pese a norma legal não restringir o direito a casos específicos de 

incapacidade, o Anexo I do Decreto 3.048/99, apontou os casos em que o 

acréscimo seria devido, assim o fazendo: "REGULAMENTO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXO I RELAÇÃO DAS SITUAÇÕES EM QUE O 

APOSENTADO POR INVALIDEZ TERÁ DIREITO À MAJORAÇÃO DE VINTE E 

CINCO POR CENTO PREVISTA NO ART. 45 DESTE REGULAMENTO 1. 

Cegueira total. 2. Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta. 3. 

Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores. 4. Perda dos 

membros inferiores, acima dos pés, ainda que a prótese seja possível. 5. 

Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível. 

6.Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for 

impossível. 7. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação 

da vida orgânica e social. 8. Doença que exija permanência contínua no 

leito. 9. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Assim, 

considerando-se que a parte requerente está incontestavelmente 

incapacitada para o trabalho e para a vida independente, tenho que foram 

preenchidos os requisitos legais para a concessão do acréscimo de 25% 

sobre o benefício previdenciário. Diante do exposto e pelo mais que 

consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 
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mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a 

pagar a parte Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez, com o adicional de 25% sobre referida aposentadoria, devido 

desde a cessação do benefício de auxílio-doença administrativamente 

(15/10/16 – Num. 8122644), conforme requerido na inicial, nos termos do 

art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, 

pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001367-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LINO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001367-80.2016.8.11.0040. AUTOR: 

CICERO LINO DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

para Concessão de Benefício de Prestação Continuada (LOAS) proposta 

por CÍCERO LINO DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando o autor que é portador de 

cegueira total no olho esquerdo, bem como artrose na coluna e joelho 

direito e, desta forma, demonstra-se totalmente incapacitada para 

desenvolver qualquer atividade laborativa e social, dependendo da ajuda 

de terceiros, pugnando pelo recebimento de benefício de prestação 

continuada a ser paga pelo requerido. Recebida a inicial foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico. O requerido apresentou 

contestação no Num. 2441352, aduzindo a ausência dos requisitos para 

concessão do benefício. O laudo pericial e o estudo socioeconômico 

restaram acostados nos Nums. 5514122 e 10379124, respectivamente, 

sobre os quais manifestaram a parte autora e o requerido. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação Previdenciária 

para Concessão de Beneficio de Prestação Continuada (LOAS) ajuizada 

por CÍCERO LINO DO NASCIMENTO contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os direitos necessários à 

implementação da ordem social prevista na Constituição Federal, 

encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que contempla a 

previdência social, saúde e assistência social. A Assistência Social pode 

ser definida como a política pública, integrada por um conjunto de ações 

de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos brasileiros com 

renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão na sociedade, 

através do atendimento às necessidades básicas, para o efetivo exercício 

dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, na Assistência 

Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o benefício 

recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do que 

acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. A característica da deficiência, para os efeitos da Lei n.° 

8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a impossibilidade de 

vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, e que tal condição lhe cause 

dificuldade de integração social. O primeiro ponto a ser destacado, e que 

não causa maiores problemas é que o conceito de família, para a Lei 

8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o núcleo familiar, 

pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter em mente é que 

o benefício assistencial é destinado aos que se encontram em situação 

precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a 

assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se referem apenas 

às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, mas são garantias 

do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm direito. Por estas 

razões o benefício assistencial não tem o condão de complementação de 

renda familiar, já que assim o fazendo, não age provendo os mínimos 

sociais, que no seu conceito não envolve recursos destinados a 

complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma 

vez cumpridos os requisitos para a concessão do benefício da prestação 

continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o benefício da prestação 

continuada constitui instrumento indispensável para que as pessoas 

portadoras de deficiência, que não podem manter-se por si mesmas ou 

por suas famílias, tenham suas necessidades básicas atendidas e vivam 

com o mínimo de dignidade. No caso em análise o laudo da perícia médica 

afirma que o requerente se enquadra na hipótese do artigo 20 da Lei 

8.742/93, sendo considerado com incapacidade total e definitiva ao 

trabalho (Num. 5514122). Por fim, da realização do estudo social, é 

possível vislumbrar que a parte autora reside com seu neto, infante, com 

pouco mais de 01 ano de idade e sua esposa, a qual recebe benefício de 

um salário mínimo a título de LOAS, restando demonstrada a condição de 

miserabilidade da autora. Ademais, é entendimento consolidado nos 

Tribunais que a condição de miserabilidade não deve abster-se a 

verificação da renda, mas a condição de vulnerabilidade do grupo familiar, 

bem como que o benefício de até um salário mínimo recebido por membro 

da família idoso ou deficiente, não deve ser computado na renda familiar 

para os fins de LOAS. Vejamos: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. 

INCAPACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO 

INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na 

sentença recorrida, o pedido foi julgado procedente, ao fundamento de 

que restou demonstrado os requisitos para a concessão do benefício 

assistencial à parte autora, portadora de deficiência, conforme laudo 

pericial e que não possui meios de prover sua própria subsistência ou de 

tê-la provida por sua família, em razão da renda mensal per capita inferior 

a ¼ (um quarto) do salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício 

assistencial (LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 

203 da CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

no art. 20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para 

o trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo (grifei). Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 
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econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) “CONSTITUCIONAL E ASSISTENCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RENDA 

MENSAL PER CAPITA FAMILIAR. DEVIDA A EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE 

VALOR MÍNIMO PERCEBIDO POR IDOSO OU DEFICIENTE. LEGITIMIDADE 

ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

UNIÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. LIMITAÇÃO 

TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA. MULTA INCABÍVEL. (...) 8. A 

jurisprudência de nossos tribunais tem entendido que, assim como o 

benefício assistencial pago a um integrante da família não deve ser 

considerado para fins de renda per capita, os benefícios previdenciários 

de até um salário mínimo, pagos a pessoa idosa, não deverão ser 

considerados . Igual sorte deve ser dada ao benefício de aposentadoria 

por invalidez, de até um salário mínimo, pago à pessoa de qualquer idade. 

(grifei) 9. O STJ firmou-se a orientação, na análise do REsp 1.355.052/SP, 

julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), que aplica-se o parágrafo único 

do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido 

de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que o 

benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, 

não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 

3º, da Lei n. 8.742/93. 10 (grifei). Fixação de multa diária contra a Fazenda 

Pública para o caso de descumprimento de tutela incabível na espécie, 

diante da falta de comprovação da recalcitrância. 11. Remessa oficial não 

conhecida. Apelação da União provida para excluí-la da lide. Apelação dos 

INSS parcialmente provida para que no cálculo da renda familiar para 

concessão de benefício assistencial seja desconsiderado a) benefício 

previdenciário, no valor de um salário mínimo, recebido por idoso; b) 

aposentadoria por invalidez, de até um salário mínimo, pago a pessoa de 

qualquer idade e c) benefício assistencial já concedido a qualquer membro 

da família (itens 8 e 9); restringir o provimento jurisdicional nos limites da 

competência territorial do órgão prolator (item 7) e excluir a multa diária 

cominada (item 10).A Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa 

oficial, deu provimento à apelação da União e deu parcial provimento à 

apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 00037166820044013803, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, e-DJF1 

DATA:17/11/2017) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício é de rigor a procedência da 

demanda. 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, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (23/03/16 – Num. 

1639577), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

LOAS pela parte autora e, o periculum in mora, pela condição social da 

mesma, a qual é considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. 

Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente do benefício LOAS, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001171-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR GUARNIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001171-13.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO VALDIR GUARNIERI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da informação constante 

nos autos de que o benefício concedido em sentença não foi implantado, 

expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas 

Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de 

início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome completo, 

RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do advogado e 

número de sua OAB, para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 

15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E/OU 

R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O  P O R  C R I M E ( S )  D E 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005379-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERIO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005379-06.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANTERIO SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 
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data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 11/07/17 (Num. 11426458) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/10/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

09h10min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000045-54.2018.8.11.0040. AUTOR: 

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. RAIMUNDO DOS SANTOS 

SANTIAGO, qualificado na inicial, ajuizou a presente ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo o 

benefício da aposentadoria por idade, alegando fazer jus a tal benefício 

por ter cumprido a carência e a idade, requisitos para a concessão do 

benefício. Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido (Num. 

11457556), tendo o mesmo contestado a ação, aduzindo que a parte 

autora não possui a carência necessária para concessão do benefício 

(Num. 12488633). Impugnação à contestação no Num. 12687509, 

ratificando os pedidos iniciais. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO contra INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria 

por idade. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, 

devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, 

quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. O ponto 

controverso do presente feito gira em torno do cumprimento de carência 

pela parte autora para concessão do benefício. Compulsando os autos, ao 

analisar o CNIS constante no Num. 12488644, constata-se que o autor 

contribuiu para o requerido por 189 meses para com o requerido. Desta 

forma, verifica-se que a parte requerente possui o período de carência 

necessário para concessão do benefício de aposentadoria por idade, qual 

seja, mais de 180 contribuições, nos termos do art. 25, II; c/c art. 142, 

ambos da Lei n. 8.213/91, pois, até a data do requerimento administrativo 

em 11/09/17 (Num. 11301800), contava com mais de 189 contribuições. Do 

mesmo modo, pela leitura do documento juntado no Num. 11301799, 

constata-se que, quando do requerimento administrativo, o autor contava 

com 66 anos de idade, preenchendo desta forma, o requisito idade do art. 

48, da Lei n. 8.213/91. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, a fim de CONCEDER ao requerente o benefício da aposentadoria por 

idade, retroativa a data do requerimento administrativo (11/09/17 – Num. 

11301800), em valor a ser calculado pelo requerido, nos termos do art. 29, 

da Lei n. 8.213/91, bem como o abono anual previsto no art. 40, da Lei nº 

8.213/1991, fazendo-o com julgamento, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por outro lado, 

quanto à fixação dos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, 

com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42703 Nr: 5490-56.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânea Mochnacz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 96659 Nr: 8630-25.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON TOMAZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 111915 Nr: 3874-02.2014.811.0040

 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: JOSE MACIEL LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 121201 Nr: 49-16.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 141248 Nr: 11231-96.2015.811.0040

 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: ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010184-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE HAUBERT BORDIGNON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010184-14.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: DEIVIDE J. DA MOTTA - 

PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME EXECUTADO: JOICE HAUBERT 

BORDIGNON Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por DEIVIDE J DA MOTTA PRODUÇÕES 

FOTOGRÁFICAS - ME em face de JOICE HAUBERT BORDIGNON. Foi 

deferido prazo de 5 dias à parte autora a fim de que apresentasse o atual 

endereço da reclamada, sob pena de extinção, deixando a mesma 

transcorrer in albis o prazo supramencionado (ID 10996078). Sendo 

assim, opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 1º de 

fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA MARIA ALVES DO NASCIMENTO ABRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 
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extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000717-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004884-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003355-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003355-05.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WILSON DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Trata-se de ação proposta 

por WILSON DA SILVA SANTOS em face de L. A. M. FOLINI COBRANCAS 

- ME. em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

foi apresentado qualquer contrato assinado pelo reclamante. Ressalto que 

a simples prova por áudio não comprova que realmente foi o reclamante 

quem realizou a contratação. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite 

a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que 

(a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços que já foram devidamente quitados pelo reclamante, inclusive 

com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A 

respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 
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I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnados, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo 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, 28 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003355-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003355-05.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WILSON DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Trata-se de ação proposta 

por WILSON DA SILVA SANTOS em face de L. A. M. FOLINI COBRANCAS 

- ME. em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento antecipado, 

pois não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

foi apresentado qualquer contrato assinado pelo reclamante. Ressalto que 

a simples prova por áudio não comprova que realmente foi o reclamante 

quem realizou a contratação. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite 

a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que 

(a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços que já foram devidamente quitados pelo reclamante, inclusive 

com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A 

respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 
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corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnados, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo 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, 28 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001461-28.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 26.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAINE ALCANTARA DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Apresento minuta de decisão 

com dispensa do relatório (Lei n. 9.099/95, art. 38). A reclamante JAINE 

ALCÂNTARA DOS SANTOS apresenta embargos de declaração (Id. 

9976934) em face da sentença proferida/homologada em 13-9-2017 (Id. 

9807622), alegando, ipsis litteris: 1) Omissão quanto à aprovação dos 

estudos dirigidos e ilegalidade do bloqueio ao portal do aluno; 2) Omissão 

quanto à restituição da bolsa de estudos e dano material; 3) Omissão 

quanto às matérias pendentes e erro material quanto à indicação da parte; 

4) Omissão e contradição quanto à ilegalidade da conduta da ré; 5) 

Omissão quanto ao descumprimento da liminar; 6) Erro material quanto à 

identificação das matérias; e 7) Omissão e contradição quanto ao dano 

moral. A parte reclamada UNIC SORRISO LTDA, igualmente, interpôs 

embargos de declaração (Id. 10001189) em face do pronunciamento 

judicial acima mencionado. Sob a alegação de “premissa equivocada”, 

pugna pela reforma da sentença impugnada para que a parte reclamante 

seja “compelida a cursar todas as disciplinas pendentes no 1º primeiro 

semestre de 2018 (período 2018.1), e somente após concluir a carga 

horária e ser aprovada em todas as disciplinas, possa receber a outorga 

de grau, e consequentemente, seu diploma.” Se não bastasse, a parte 

reclamante noticia (Id. 11574576) o descumprimento da ordem liminar 

concedida ainda em 16-8-2016 (Id. 1681578), exigindo o pagamento da 

multa imposta à época, atualmente alcançando o valor de R$5.330.000,00 

(cinco milhões trezentos e trinta mil reais). A parte reclamada, por sua 

vez, refuta a alegação da parte reclamante (Id. 11768363), sustentando 

que o cumprimento da ordem contida em decisão liminar foi efetivamente 

realizada na data de 16-8-2016, não havendo que se falar em aplicação 

da multa por descumprimento. Passo a decidir. 1. DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Ressalta Rinaldo Mouzalas que o “recurso de embargos 

de declaração tem por finalidade imediata o aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional (STF. RE-EDv-ED-AgR 191229/SP. DJU 17.09.98), a partir da 

supressão de omissões (de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento), eliminação de contradições, 

esclarecimento de obscuridades e correção de erros materiais, 

relacionadas a qualquer ato jurisdicional decisório.” (Processo Civil. 

Volume Único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 1.135). O recurso 

manejado encontra previsão no art. 994, inciso IV, do CPC. As hipóteses 

de seu cabimento encontram-se elencadas no art. 1.022 do CPC. 

Confira-se: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” [sem destaque no original] 1.1. 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE 

RECLAMANTE. Passo a analisar, individualmente, os vícios sustentados 

pela parte embargante/reclamante no ato decisório impugnado. 1.1.1. 

OMISSÃO QUANTO À APROVAÇÃO DOS ESTUDOS DIRIGIDOS E 

ILEGALIDADE DO BLOQUEIO AO PORTAL DO ALUNO. A parte 

embargante/reclamante sustenta que houve a sua reprovação somente 

em relação as “matérias de (i) Planejamento Tributário, (ii) 

Responsabilidade Social e Ambiental e (iii) Ética, Política e Sociedade”, 

pendendo análise em relação a sua aprovação quanto aos “Estudos 

Dirigidos”, bem assim se este Juízo “entende pela ilegalidade do bloqueio 

do sistema e sua liberação”. Em relação aos “Estudos Dirigidos” – 

“EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, “INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS” e 

“DEMOCRACIA, ÉTICA E CIDADANIA”, a parte embargante/reclamante 

demonstra (Id. 5862267), de forma efetiva, a frequência mínima – 70% – 
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exigida pela parte embargada/reclamada para a obtenção da aprovação 

pretendida. A pretensão de reconhecimento de aprovação das matérias 

relacionadas aos “Estudos Dirigidos” extrai-se, implicitamente, da causa de 

pedir e, explicitamente, da peça impugnatória (Id. 5862267) – “Assim, ante 

a comprovação da frequência dos Estudos Dirigidos, requer, desde já, 

seja reconhecida a aprovação nos mesmos” –, de onde emerge a alegada 

omissão. Nesse ponto, sobreleva destacar o disposto no §2º do art. 322 

do Código de Processo Civil: “A interpretação do pedido considerará o 

conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Ademais, não 

se pode olvidar que o procedimento estabelecido pela Lei n. 9.099/1995 é 

regido pelos princípios da simplicidade, informalidade, celeridade, 

instrumentalidade das formas e oralidade (art. 2º), permitindo-se que o 

pedido seja redigido de maneira simplificada (art. 14), bem assim mitigam 

as regras que impõem a preclusão consumativa e a estabilização da 

demanda, permitindo a complementação da pretensão esboçada na peça 

inicial, desde que relacionada à causa de pedir e que seja assegurado o 

exercício ao pleno contraditório – que no caso foi assegurado em 

audiência de instrução e julgamento (Id. 7348653), quando a parte 

reclamada não impugnou tal pretensão. Por outro lado, extraem-se da 

sentença impugnada fundamentos suficientes que indicam o 

reconhecimento deste Juízo de que a conduta da parte 

embargada/reclamada, consubstanciada no impedimento do acesso da 

parte embargante/reclamante ao sistema denominado “Portal do Aluno” – 

imprescindível para a conclusão de matérias relacionadas ao Curso de 

Tecnologia em Gestão Financeira – sob o argumento da existência de 

inadimplemento por multa em razão de atraso da devolução de livros à 

biblioteca, constitui ato ilícito, o qual ensejou, inclusive, a condenação da 

parte embargada/reclamada em danos morais, não havendo que se falar, 

portanto, em omissão quanto a este ponto. 1.1.2. OMISSÃO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDOS E DANO MATERIAL. Conquanto 

tenha reconhecido o fato de que a conduta perpetrada pela parte 

embargada/reclamada ocasionou a “perda da bolsa de estudos do 

PROUNI” concedida em favor da parte embargante/reclamante, 

demonstrado pela cobrança de valor correspondente a mensalidade do 

mês 07/2016, no valor de R$1.087,11 (mil, oitenta e sete reais e onze 

centavos) – documento constante no Id. 1663230 –, a sentença 

impugnada foi omissa em relação às pretensões da parte 

embargante/reclamante. Pois bem. Conforme acima consignado, o 

documento constante no Id. 1663230 demonstra que a conduta da parte 

embargada/reclamada, consubstanciada em obstar o acesso da parte 

embargante/reclamante ao “Portal do Aluno” em razão da existência de 

débito referente à multa proveniente da não devolução de livros tomados 

por empréstimo, provocou a reprovação desta em matérias do Curso de 

Tecnologia em Gestão Financeira que dependiam do mencionado acesso, 

por conseguinte, ensejou o encerramento da bolsa de estudos que 

possuía junto ao PROUNI, pois constatado o “rendimento acadêmico 

insuficiente”. Desse modo, deve ser acolhida a pretensão relacionada à 

restituição da bolsa de estudos, nos termos manifestados na inicial, 

determinando-se à parte embargada/reclamada que adote as medidas 

necessárias visando “contatar o coordenador do PROUNI, para que 

justifique as reprovações, solicitando a continuidade do auxílio estudantil, 

conforme preconiza o artigo 10 do Portaria Normativa n° 19, de 20 de 

novembro de 2008”. Por outro lado, não há que se acatar a pretensão 

alternativa visada pela embargante/reclamante – “caso não seja possível a 

renovação da bolsa de estudos, seja compelida a autorizar a continuidade 

da formação, arcando com todo e qualquer custo necessário” (Id. 

1663157) [sem destaque no original] –, notadamente porque só fará jus ao 

deferimento da indenização por danos materiais aquele que efetivamente 

demonstrar a sua extensão, o que não ocorreu no presente caso. 

Ademais, o atendimento dessa pretensão implicaria em verdadeiro 

enriquecimento sem causa da parte embargante/reclamante, pois permitiria 

frequentar curso de graduação em instituição de ensino particular sem 

que houvesse, de sua parte, a efetiva contraprestação, consubstanciada 

no pagamento das mensalidades correspondentes. Por fim, em relação à 

cobrança efetivada pela parte embargada/reclamada referente à 

mensalidade 07/2016, no valor de R$1.087,11 (mil oitenta e sete reais e 

onze centavos), a sentença impugnada reconheceu a sua inexistência – 

item 3 do dispositivo –, não havendo que se falar em omissão quanto a 

esse ponto. 1.1.3. OMISSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS PENDENTES E ERRO 

MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DA PARTE. Diferentemente do 

sustentado pela parte embargante/reclamante, não há qualquer omissão 

neste ponto, notadamente em relação às matérias que este “juízo entende 

necessárias para a conclusão da graduação” (Id. 9976934), conforme 

consta do seguinte trecho da sentença (Id. 9807622): “Por outro lado, 

conquanto tenha a parte reclamada sustentado que a parte reclamante foi 

reprovada nas matérias Legislação Tributária e Tópicos Especiais – 

Desafio Nota Máxima (alterada para a denominação Responsabilidade 

Social e Ambiental), fato inclusive reconhecido pela própria parte 

reclamante, esta demonstrou (Id. 5862267) que, num segundo momento, a 

aprovação em tais matérias é alcançada em duas etapas, online (aulas 

virtuais) e presencial (realização de prova presencial), sendo que, 

inobstante tenha frequentado o percentual exigido pela instituição das 

aulas virtuais (97% em ambas), esta não permitiu que realizasse as 

provas presenciais, sob o argumento de que seu nome não constava na 

lista, fato este não rechaçado pela parte reclamada. Igualmente ocorreu 

em relação à matéria Ética, Política e Sociedade, tendo a parte reclamada 

sustentado que tal matéria “sequer chegou a ser cursada” pela 

reclamante. As imagens extraídas do sistema “Portal do Aluno” (Id. 

5862267), indicam que a parte reclamante frequentou 97% das aulas, não 

sendo permitido pela parte reclamada, mesmo assim, que realizasse a 

prova presencial.” [sem destaques no original] A despeito da inexistência 

da alegada omissão, com fundamento no art. 1.022, inciso I (esclarecer 

obscuridade), do CPC, faz-se necessária a complementação do item 2 do 

dispositivo da sentença impugnada, no sentido de constar a descrição das 

matérias em que a parte embargante/reclamante deverá realizar provas 

presenciais para a conclusão do Curso de Tecnologia em Gestão 

Financeira, sendo elas: a) Planejamento Tributário (em substituição a 

matéria Legislação Tributária); b) Responsabilidade Social e Ambiental (em 

substituição a matéria Tópicos Especiais – Desafio Nota Máxima); e c) 

Ética, Política e Sociedade. Por outro lado, deve ser reconhecido e sanado 

o alegado erro material no item 2 do dispositivo da sentença impugnada – 

que passará a constar como item 4, conforme se verá no dispositivo da 

presente decisão –, devendo ser substituída a expressão “2) 

DETERMINAR à parte reclamante [...]” por “2) DETERMINAR à parte 

reclamada”. 1.1.4. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ILEGALIDADE 

DA CONDUTA DA RÉ. Conforme acima consignado, extrai-se da sentença 

impugnada o reconhecimento deste Juízo de que a conduta da parte 

embargada/reclamada, consubstanciada no impedimento do acesso da 

parte embargante/reclamante ao sistema denominado “Portal do Aluno” – 

imprescindível para a conclusão de matérias relacionadas ao Curso de 

Tecnologia em Gestão Financeira – sob o argumento da existência de 

inadimplemento por multa em razão de atraso da devolução de livros à 

biblioteca, constitui ato ilícito, o qual ensejou, inclusive, a condenação da 

parte embargada/reclamada em danos morais, não havendo que se falar, 

portanto, em omissão e/ou contradição quanto a este ponto. 1.1.5. 

OMISSÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. A parte 

embargante/reclamante sustente omissão em relação à análise da 

pretensão acostada no Id. 6856917, na qual buscava a concretização da 

pretensão liminar concedida em decisão proferida em 16-8-2017 (Id. 

1681578), este Juízo, ao prolatar a sentença, entende que tal pedido tem 

que ser abordado na fase de cumprimento da sentença. 1.1.6. ERRO 

MATERIAL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS. Objetivando evitar 

dúbia interpretação, deve ser reconhecido o alegado erro material, com a 

substituição das expressões utilizadas na sentença impugnada de acordo 

com o quadro abaixo: Substituição da expressão: Pela expressão: 

Legislação Tributária Planejamento Tributário (em substituição a matéria 

Legislação Tributária) Tópicos Especiais – Desafio Nota Máxima 

Responsabilidade Social e Ambiental (em substituição a matéria Tópicos 

Especiais – Desafio Nota Máxima) 1.1.7. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO 

QUANTO AO DANO MORAL. A parte embargante/reclamante sustenta, em 

apertada síntese, que se encontra há mais de um ano aguardando o 

cumprimento da liminar, bem assim que não foram disponibilizados os 

meios para que pudesse sanar as pendências mencionadas na inicial, 

situação que impede a obtenção do título de bacharel em Gestão 

Financeira, o que, por si só “gera um dano moral gravíssimo, sendo 

contraditório o valor apontado em condenação” (Id. 9976934). Conforme 

será visto (item 2), este Juízo não vislumbra o descumprimento da 

determinação liminar proferida em 16-8-2017 (Id. 1681578), pois que 

cumprida nos seus estritos termos, diante da comprovada participação da 

parte embargante/reclamante na sessão solene de colação de grau do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, realizada na data de 

18-8-2016 (Id. 1846850). Ademais, diferentemente do sustentado pela 

parte embargante/reclamante, este Juízo não foi omisso, tampouco 

contraditório em relação ao dano moral fixado na sentença impugnada, 
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notadamente em relação ao seu valor. Frise-se que o nosso sistema 

processual adotou a regra do livre convencimento motivado e/ou 

persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o 

julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos 

autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o 

convencimento. Nesses termos, fundamentei a sentença atacada em 

fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a 

formação do meu convencimento. Na verdade, a parte 

embargante/reclamante objetiva rediscutir matéria afeta ao mérito da 

presente reclamação, demonstrando nítida discordância com relação aos 

fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido, situação que não 

autoriza o manejo dos embargos de declaração, conforme tem se 

pronunciado o E. TJMT, inclusive citando entendimento cimentado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - OMISSÃO - VÍCIO 

INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração. ‘[...]2. A oposição de embargos de 

declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando 

reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre 

em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e 

obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face 

de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente 

sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão 

sob exame de modo claro, coerente e fundamentado [...]’. (AgInt no AREsp 

1118062/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/11/2017, DJe 22/11/2017). ‘[...]1. A jurisprudência deste Tribunal 

Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com 

o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de 

declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao 

propósito de rediscussão de matéria já decidida [...]’.(AgInt no REsp 

1566148/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 14/11/2017, DJe 27/11/2017).” (TJMT. ED 132494/2017. Tribunal 

Pleno. Relatora Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. 

Julgado em 08-2-2018. Publicado no DJE de 20-2-2018). [sem destaque no 

original] Por fim, deve ser dito que os embargos de declaração não 

permitem a rediscussão da matéria de mérito, pois tem por objetivo 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir alguma omissão ou 

até mesmo corrigir erro material eventualmente constante no 

pronunciamento judicial atacado, o que não é o caso. 1.2. DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE RECLAMADA. 

A parte embargante/reclamada, ao interpor o recurso de embargos de 

declaração (Id. 10001189) em face da sentença proferida por este Juízo 

(Id. 9807622), sustenta a utilização de “premissa equivocada”, pugnando 

pela reforma do pronunciamento impugnado para que a parte 

embargada/reclamante seja “compelida a cursar todas as disciplinas 

pendentes no 1º primeiro semestre de 2018 (período 2018.1), e somente 

após concluir a carga horária e ser aprovada em todas as disciplinas, 

possa receber a outorga de grau, e consequentemente, seu diploma.” 

Inicialmente, os requisitos para o cabimento dos embargos de declaração 

encontram-se descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, acima 

transcrito, sendo eles: obscuridade, contradição, omissão e erro material. 

Desse modo, vê-se que “premissa equivocada” sustentada pela parte 

embargante/reclamada não se encontra no rol estabelecido pela lei 

processual civil para o manejo dos embargos à declaração. Inobstante a 

isso, vê-se que a parte embargante/reclamada objetiva, na verdade, 

rediscutir a matéria afeta ao mérito da presente reclamação, notadamente 

em relação às provas que instruem os autos, demonstrando nítida 

discordância com relação aos fundamentos do pronunciamento 

jurisdicional recorrido, situação que não autoriza o manejo dos embargos 

de declaração, conforme já mencionado no subitem 1.1.7. A jurisprudência 

do TJMT é pacífica em apontar que a insatisfação da parte deve ser 

manifestada em recurso próprio, não por meio dos embargos de 

declaração: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO 

NÃO VISUALIZADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE 

PELA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. Os 

embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado 

por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual 

omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a 

modificação do julgado. A rediscussão de matéria não encontra amparo 

pela utilização de embargos de declaração.” (ED 428/2018, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). 2. DO DESCUMPRIMENTO DA 

ORDEM LIMINAR. A parte reclamante, ao tempo em que noticia (Id. 

11574576) o descumprimento da ordem liminar concedida ainda em 

16-8-2016 (Id. 1681578), exige o pagamento da multa imposta à época, 

atualmente alcançando o valor de R$5.330.000,00 (cinco milhões 

trezentos e trinta mil reais). Pois bem. Transcrevo o dispositivo da decisão 

(Id. 1681578) em que se busca a efetividade na presente ocasião: “II - 

Com tais ponderações, e atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO A LIMINAR postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

permita a colação de grau pela reclamante na data já agendada ou, na 

impossibilidade, que viabilize o necessário para cumprimento dos 

requisitos à colação pela reclamante e, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

realize a colação em data extraordinária. Fixo multa diária no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento (NCPC, art. 

297).” [sem destaque no original] Registre-se, que competirá à parte 

reclamante promover os atos necessários visando inaugurar a fase de 

cumprimento (provisório ou definitivo) da sentença, momento em que 

poderá pleitear a satisfação das obrigações reconhecidas no 

pronunciamento proferido por este Juízo. 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de decisão, no sentido de: 3.1. CONHECER 

dos embargos declaratórios interpostos pela parte reclamante no Id. 

9976934, por serem tempestivos e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES, por conseguinte, reconhecer, tão somente, as omissões, 

as contradições e as obscuridades discorridas nos subitens 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3. e 1.1.6.. Desse modo, o dispositivo da sentença (Id. 9807622) 

passará a conter a seguinte redação: “Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de confirmar a liminar 

concedida no Id. 1681578, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) RECONHECER a 

abusividade da multa aplicada à parte reclamante referente a não 

devolução dos livros emprestados junto à biblioteca da parte reclamada, 

no valor de R$5.346,50 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta centavos), adequando-a ao valor de R$331,20 (trezentos e 

trinta e um reais e vinte centavos), correspondente ao valor total dos 

livros emprestados e não devolvidos. O referido valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do ajuizamento da presente 

reclamação; 2) RECONHECER a aprovação da parte reclamante em 

relação às matérias “Estudos Dirigidos” do Curso de Tecnologia em Gestão 

Financeira – “EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, “INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS” e 

“DEMOCRACIA, ÉTICA E CIDADANIA”; 3) DETERMINAR à parte reclamada 

que contate o coordenador do PROUNI para justificar as reprovações em 

que incidiu a parte reclamante, bem assim para solicitar a continuidade do 

auxílio estudantil, conforme preconiza o artigo 10 da Portaria Normativa nº 

19, de 20 de novembro de 2008; 4) DETERMINAR à parte reclamada que 

designe dia e hora para que a parte reclamante realize as provas 

presenciais das seguintes matérias, necessárias para a conclusão do 

Curso de Tecnologia em Gestão Financeira: a) Planejamento Tributário (em 

substituição a matéria Legislação Tributária); b) Responsabilidade Social e 

Ambiental (em substituição a matéria Tópicos Especiais – Desafio Nota 

Máxima); e c) Ética, Política e Sociedade; 5) DECLARAR a inexistência do 

débito impugnado pela parte reclamante, referente à Mensalidade 07/2016, 

no valor de R$1.087,11 (mil oitenta e sete reais e onze centavos); 6) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar à reclamante, a título de 

indenização por danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ); e 7) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento do determinado 

nos itens 03 e 04, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil 

reais), com fundamento no art. 536, §1º, 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. Sorriso, 11 de setembro de 2017.” 3.2. CONHECER dos 

embargos declaratórios interpostos pela parte reclamada no Id. 10001189, 

por serem tempestivos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO; e Remeto 

à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de decisão, na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 
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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, 02 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERNANDO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERNANDO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 11 de JULHO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005080-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVIO MARCOS BRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005080-29.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 800,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEVIO MARCOS BRANDT Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SÍNTESE DA 

DEMANDA. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

promovida por CLÉVIO MARCOS BRANDT em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. Alega o reclamante que fraturou 

sua vértebra em acidente de trabalho ocorrido em 2012 e ficou paralítico. 

Por essa razão, necessita realizar exames periódicos para averiguar a 

pressão da bexiga. Sustenta ainda, que por não ser disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde, obteve um empréstimo de um grupo social e 

realizou o procedimento em Sinop/MT, em clínica particular, mediante o 

pagamento de R$800,00 (oitocentos reais). Assim, postulou pela 

restituição do valor e reparação dos danos morais suportados. Em 

contestação o MUNICÍPIO DE SORRISO, alegou: a) preliminar de 

ilegitimidade passiva; b) impossibilidade de gerir sem recursos financeiros; 

c) aplicação da responsabilidade subjetiva; d) inexistência do dever de 

indenizar por falta de nexo causal e ato ilícito; e) em caso de condenação 

a fixação dos danos morais em patamar mínimo. Impugnação à 

contestação (id. 11813285). Embora citado (Evento n. 14149548), o 

ESTADO DE MATO GROSSO permaneceu inerte. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, razão pela qual 

procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do NCPC. DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SORRISO. Não 

merece prosperar, porquanto a Constituição Federal é expressa ao prever 

a solidariedade dos entes federativos no atendimento à saúde, e a 

jurisprudência não se cansa de repetir a possibilidade de o cidadão eleger 

os entes que pretende acionar, não estando obrigado a litigar contra 

todos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. LEI Nº 

8.080/1990. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O 

fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Hipótese em que, 

para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria 

necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem 

como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis 

nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 811259/RO, 1ª Turma do 

STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.11.2015, unânime, DJe 09.12.2015). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. SÚMULA 568/STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
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SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (Pet no Agravo em Recurso Especial nº 861302/RJ 

(2016/0026018-9), 4ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 11.05.2016, 

DJe 20.05.2016). Nesse contexto, reafirma-se a condição de garantia 

fundamental do direito à saúde, na medida em que assim previsto no art. 

6º da Constituição Federal, além de se tratar de corolário necessário do 

princípio da dignidade de pessoa humana - fundamento da República 

Federativa do Brasil – bem como do direito à vida e à liberdade. Além 

disso, o art. 196 da Constituição estabelece que “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”. O art. 197 da Carta Magna prevê, 

ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e 

execução, esta última de forma direta ou indireta. Por fim, o art. 198 da Lei 

Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. DO MÉRITO. A par do ordenamento constitucional, tem-se que 

a Lei n.º 8.080/90, ao regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, 

em seu art. 7º, os princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, 

sendo relevante destacar os postulados da universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o 

resguardo da assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna 

extrair que a realização do direito à saúde é finalidade primordial e 

inarredável do Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado 

concluir-se que, onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade 

humana, e todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Como relatado, a parte reclamante após ficar paralítico, necessita realizar 

exames periódicos para controle da pressão da bexiga, procedimento 

este, realizado em estabelecimento particular, sob a justificativa de 

ausência de disponibilização do procedimento no Sistema Único de 

Saúde-SUS. Todavia, não há nos autos nenhuma comprovação do agravo 

à saúde do reclamante que demonstre a urgência/emergência na 

realização do procedimento, nem mesmo que o exame solicitado não seja 

oferecido pelo Sistema Único de Saúde, pois ausente qualquer 

comprovação da negativa de sua realização pela rede pública, ônus que 

lhe incumbia (art. 373, I, do NCPC). Resta evidente que o reclamante 

preferiu realizar os exames pela via particular, ao invés de aguardar o 

trâmite administrativo do Sistema Único de Saúde, sem, contudo, 

apresentar qualquer justificativa da urgência do procedimento adotado, 

impondo-se assim, a improcedência da presente ação. Nesse sentido, 

segue orientação jurisprudencial: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. 

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM 

EXAMES MÉDICOS EM REDE PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA OU DE NÃO FORNECIMENTO DOS 

PROCEDIMENTOS PELO REQUERIDO. ART. 27, DA NORMA DE REGÊNCIA 

C/C ART. 333, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora seja 

obrigação do Poder Público promover a proteção à saúde e assegurar a 

assistência médico-hospitalar a todos os cidadãos, a parte autora não 

logrou comprovar nos autos o caráter de urgência/emergência dos 

exames realizados em rede particular de saúde, ou mesmo o não 

fornecimento dos procedimentos médicos pelo ente público requerido. Na 

espécie, o que se depreende, é que houve opção por efetuar o 

pagamento das despesas com o tratamento em rede particular, sem, 

contudo, demonstrar impreterível urgência que justificasse o 

atropelamento dos procedimentos administrativos, não sendo possível 

agora a restituição dos valores, por absoluta ausência de amparo legal e 

ofensa à Portaria SAS nº 55/99 do Ministério da Saúde. Precedente da 

Turma Recursal: 0040635-11.2013.8.03.0001. 2) O ônus de provar os 

fatos afirmados na petição inicial incumbia a parte autora (art. 27 da Norma 

de Regência c/c o art. 333, I, do CPC) que dele não se desincumbiu. 3) 

Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. (Recurso Inominado nº 0021048-32.2015.8.03.0001, Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/AP, Rel. César 

Augusto Scapin. j. 31.03.2016). Por fim, inexistindo ato ilícito praticado 

pelos demandados, não há que se falar em reparação por danos morais. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de 

custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. SORRISO, 04 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003338-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER & WEBER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE OLIVEIRA OAB - SP182660 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003338-66.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WEBER & WEBER LTDA - ME 

REQUERIDO: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante, WEBER E WEBER LTDA ME, 

que no ano de 2012 firmou contrato de consórcio com o reclamado 

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, aderindo no grupo 

4016, cotas n. 110 e 111, com encerramento em 2024, contendo 144 

parcelas. Não obstante, após pagar as parcelas de R$1.849,23 (mil 

oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) no período de 

junho de 2012 a maio de 2013, que totalizaram o valor de R$22.190,76 

(vinte e dois mil cento e noventa reais e setenta e seis centavos) o 

reclamante requereu o cancelamento da adesão ao consórcio, entretanto, 

houve recusa por parte do reclamando acerca da restituição imediata dos 

valores pagos. Diante do narrado, postula a devolução dos valores pagos. 

Contestação (id. 10166357). Em audiência de conciliação, constatou-se a 

ausência do reclamado, postulando a reclamante pela decretação de sua 

revelia (id. 10283436). DA REVELIA. Desta feita, verifica-se que embora 

citado/intimado (id. 10451582), o reclamado não compareceu à audiência 

de conciliação (id. 10283436), diante do que declaro sua revelia, a teor do 

art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a 

revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, 

“essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). DO MÉRITO. Analisados os argumentos das partes e a 

prova produzida, tenho que o pedido não merece prosperar. Isso porque, 

o consorciado desistente tem sim direito à restituição dos valores pagos, 

atualizados monetariamente, porém, essa restituição, assim como a 

contagem do prazo para os juros moratórios, somente deve ocorrer 30 

(trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento 

do plano. Neste liame, a definição de consórcio: "União de diversas 

pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de formar poupança, mediante 

esforço comum, com a finalidade exclusiva de adquirir bens móveis 

duráveis, por meio de autofinanciamento". (Ministério da Fazenda (Portaria 

190 de 27.10.89 do Ministério da Fazenda). Feitas tais considerações, e, 

sendo o consórcio uma poupança coletiva, tenho que a desistência de 

qualquer dos consorciados, em especial a requerente, traz prejuízo para 

todo grupo, posto que a falta do pagamento por parte de um destes 

tornaria inviável a entrega do bem aos contemplados. Havendo a 

desistência, surge o vazio. A propósito, esse é o entendimento da 

jurisprudência do STJ, que na mesma linha entende que a restituição dos 

valores pagos ao consorciado desistente dar-se-á após o encerramento 

do plano: DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS 

PRESTAÇÕES PAGAS. MOMENTO. 1. Consorciado excluído ou desistente 

tem direito à devolução das prestações pagas à administradora 

devidamente corrigidas, mas não de forma imediata, e sim somente após o 

prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo de consórcio, com 

juros de mora a partir dessa mesma data. 2. Recurso especial provido" (ut 
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REsp 1084778/, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 

19.12.2008). Com relação ao momento da incidência dos juros, é 

entendimento pacífico que o direito à restituição das parcelas com juros de 

mora deve surgir após o trigésimo dia do encerramento do grupo, visto 

que, tão-somente desta data deve ser caracterizada a eventual mora da 

administradora, nos termos da Súmula 35 do STJ. Diante de tais 

considerações, a improcedência da ação é a medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. SORRISO, 04 de junho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003726-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SHUJI YAMAGUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES PIRES 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA OAB - 781.606.851-49 

(PROCURADOR)

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003726-03.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO SHUJI YAMAGUCHI 

REQUERIDO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES 

PIRES, ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADOR: FLAVIA BEATRIZ 

CORREA DA COSTA I - Alegando a parte reclamante desinteresse no 

prosseguimento da ação (id. 10005280), deixo de analisar o mérito do 

presente feito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Revogo a 

medida liminar deferida neste feito. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. SORRISO, 04 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 178658 Nr: 8256-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 43/44 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 18 

de julho de 2018, às 16h30m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 06. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 185043 Nr: 907-42.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSSON DOS SANTOS MADEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Célio Reis de Oliveira, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acercado cálculo de fls. 80

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 112367 Nr: 4265-54.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SANTOS AMORIM, KARINA DE 

OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Vistos etc.

Considerando a atualização do endereço pelo réu às fls. 130, designo 

audiência para interrogatório do réu Gilson Santos Amorim para o dia 13 

de JUNHO de 2018, às 13:30horas.

Intime-se o acusado.

Ciência ao MPE e a DPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146410 Nr: 2181-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON JESUS MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Considerando as certidões dos oficiais de justiça de fls.144 e 146, 

redesigno audiência para o dia 16 de julho de 2018, às 13:30 horas.

Determino que os mandados de fls. 143 e 145 sejam redistribuídos aos 

mesmos oficiais de fls. 144 e 146.

Intime-se o acusado, MPE e DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 177697 Nr: 7636-21.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO, DR. JOAO CARNEIRO 

BARROS NETO PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE 

MANIFESTE ACERCA DO CALCULO DE PENA DE FL. 68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 88543 Nr: 105-54.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DO PRADO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO DR. SHARLON WILIAN 

SCHMIDT PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DA CARTA MANUNSCRITA JUNTADA NO AUTOS ÀS FLS. 396.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 137345 Nr: 9287-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc

Considerando que o acusado possui advogado constituído, que mesmo 

intimado não compareceu, redesigno audiência para o dia 20 de julho às 

17:00 horas, desde já ficando nomeado o Defensor Público para atuar no 

feito em caso de nova ausência não justificada, diante da declaração do 

acusado de que não têm condições de pagar o advogado.

Intimem-se os advogados pelo DJE.

Oficie-se a OAB, Subseção Local, para as providencias que entender 

cabíveis com relação ao advogado.

Da presente saem todos intimados.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 111040 Nr: 3154-35.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL FIRMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que considerando a certidão e fl. 87 remeto o presente 

para INTIMAÇÃO da defesa, na pessoa do Dr. Célio Reis de Oliveira 

OAB/MT 11.265 a fim de apresentar sua defesa prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174391 Nr: 5807-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 5807-05.2017.811.0040 (código 174391)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 28/11/2017, às 08:30min para o dia 

28/06/2018, às 13:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 24 de novembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241895 Nr: 10148-29.2017.811.0055

 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: ADEMAR MACHADO ROCHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Posto isso, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão porque 

CONDENO a parte demandada a efetuar a restituição, de forma simples, 

dos valores descontados a título de mensalidade de seguro, no valor de 

R$ 228,92, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) 

ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, a 

partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso.Por fim, considerando a sucumbência recíproca, CONDENO 

as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes, 

com a suspensão da condenação em relação à parte autora, na forma do 

artigo 98, § 3º, do CPC. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249226 Nr: 16016-85.2017.811.0055

 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: J. P. IMOVEIS - J. P. OLIVEIRA IMOBILIÁRIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA, 

TOSHIO NAKATA, TOKIMITI NAKATA, SHIGUEO NAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON HENRIQUE - 

OAB:OAB/SP 216.867, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124/MT, 

Marina Rocha Silva - OAB:150.167 SP, SHEILA DURAN D. ZATTONI - 

OAB:OAB/SP 166.186

 Vistos.

Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) por qual razão não 

se assinou o contrato definitivo de compra e venda entre a parte 

demandada e o comprador, conforme o documento de fls. 21/23, (b) se a 

parte autora atingiu o resultado útil da atividade de corretagem, não 

interferindo o motivo que levou a não-assinatura do contrato definitivo 

previsto às fls. 21/23, e (c) se o autor iniciou as tratativas entre a parte 

demandada e o Sr. José Delcaro, que culminou na alienação do imóvel 

rural.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 

2018, às 14h00min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas 

no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como 

procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201602 Nr: 15964-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DIOGO SCHMIDT, JOSE SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE MEIRE BORGES 

FATURETO - OAB:OAB/MG 85603

 Posto isso, HOMOLOGO a prova pericial produzida nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma da lei processual, em 

consonância com o disposto nos artigos 381 e seguintes do 

CPC.CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC, haja vista que, conforme a resposta de 

fls. 112/138, se vê resistência à realização da prova antecipada, a teor do 

seguinte julgado:“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS - PERÍCIA - CONTESTAÇÃO - RESISTÊNCIA À 

AÇÃO CONFIGURADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - SENTENÇA 

REFORMADA- RECURSO PROVIDO. A objeção à ação cautelar é 

verificada nos termos da contestação, e não no resultado do laudo 

pericial. Deve ser condenado a pagar os honorários advocatícios e 

periciais, assim como as custas, o réu da ação cautelar de asseguração 

de provas que oferecer resistência processual.” (TJMT- Ap 99684/2013, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/10/2014) (negrito nosso)P.I.C.AGUARDE-SE, em cartório, o 

prazo de 01 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos 

interessados. Após, os autos deverão ser entregues ao promovente da 

medida, na forma do artigo 383, parágrafo único, do CPC. Por fim, 

independentemente da providência anterior, PROMOVA-SE a liberação do 

valor restante dos honorários periciais, conforme determinado às fls. 

364/370.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123413 Nr: 2386-06.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO BELARMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUINO SAVIO BRUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 Vistos.

Em que pese a pretensão externada pela petição de fls. 262/273, a 

verdade é que tal pleito já fora analisado pela sentença de fls. 

242/254-verso e pela decisão de fls. 260/261, com o consequente 

indeferimento do pleito em questão.

Veja-se que a parte autora insiste na alegação de ocorrência de 

prescrição, entretanto, esse ponto já fora alvo de análises anteriores, 

inclusive o vertente pleito de reconsideração fora protocolado na mesma 

data e com o mesmo pedido dos embargos de declaração, que foram 

julgados improcedentes.

Portanto, o que se vê é a irresignação da parte com o resultado do 

julgamento, contudo, tal insurgência deve ser objeto de recurso próprio, 

até mesmo porque não há previsão legal para referido pedido.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de reconsideração de fls. 262/273.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 5011-18.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 18.473-A, 

MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 Daí exala, como já dito, que a decisão, sobre o ponto em questão, não 

fora omissa, contraditória ou obscura. Em suma, não se depara com 

qualquer um dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC. Ante o exposto, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, 

DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte embargante. CUMPRA-SE a decisão de fls. 1.018/1.026. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23630 Nr: 3551-35.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO

O MMº Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra, Dr. Flávio Maldonado de Barros, na forma da lei, faz saber, aos que 

o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 

que será realizado leilão público pelo Leiloeiro Oficial ERICK SOARES 

TELES, JUCEMAT Nº 26, por meio do portal HASTA VIP 

(www.hastavip.com.br), nos autos do processo a seguir descrito.

AUTOS N.º 3551-35.2003.811.0055 - 23630

 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA->PROCEDIMENTO DE 

C U M P R I M E N T O  D E  S E N T E N Ç A - > P R O C E S S O  D E 

CONHECIMENTO->PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: • LUIZ MARIANO BRIDI, OAB/MT nº 2.619.

EXECUTADOS: • JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, CPF nº 

349.009.801-91.

INTERESSADOS: • ALFREDO MULATA – CPF nº 112.864.231-53, e sua 

mulher, se casado for;

 • JOSÉ CLÁUDIO GOMES – CPF nº n/c, e sua mulher, se casado for;

• MARIA CLAUDECIR GOMES – CPF nº 514.334.781-53, e seu marido, se 

casada for;

• CLAUDIONETE SANTANA GOMES – CPF n/c, e seu marido, se casada 

for;

• JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO – CPF nº 164.195.379-91 e 

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO – CPF nº 707.523.621-00;

• WANDERLEI LUIZ LIDBOM – CPF nº 246.172.370-20, e sua mulher 

SILVANA LIDBOM – CPF nº n/c;

• PROCESSO Nº 909-65.1998.811.0055, da 1ª Vara Cível de Tangará da 

Serra/MT;

• SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ nº 

00.394.460/0058-87.

 1º LEILÃO: 13/07/2018, às 16h00min. VALOR: R$ 225.000,00 (duzentos e 

vinte e cinco mil reais), correspondente ao valor da avaliação. Caso não 

haja licitantes, o leilão seguirá sem interrupção para o:

2° LEILÃO: 02/08/2018, às 16h00min. VALOR: R$ 112.500,00 (cento e 

doze mil e quinhentos reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

do valor da avaliação.

DESCRIÇÃO DO BEM: OS DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE 

UMA ÁREA DE 5,00HA (CINCO HECTARES) DE TERRAS PASTAIS E 

LAVRADIAS, dentro de uma área com 96,80ha, fazendo parte de uma 

área maior com 306,36ha, cujos limites e confrontações constam da 

matrícula nº 733. Não há nenhuma benfeitoria no imóvel penhorado 

(conforme auto de penhora de fls. 370). RELEVO: Predominantemente 

plano e suavemente ondulado. SOLO: A área possui solo roxo de ótima 

qualidade com grande presença de argila, toda formada em pastagens, 

com uma pequena área em reserva natural, toda cercada em lascas de 

madeira e arame “liso”. RECURSOS HÍDRICOS: Área servida pelo Córrego 

Queima. LOCALIZAÇÃO DOS CENTROS URBANOS: Afastada em cerca de 

06 km do centro da cidade de Tangará da Serra (fls. 364/365). 

CULTURAS: Área preparada para plantio de soja ou milho (fls. 401). 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM A MATRÍCULA: Uma área de 

terras com 306,36 hectares, denominada “GLEBA ESMERALDO”, NESTE 

Município e Comarca, formada por três áreas menores, a seguir descritas: 
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“A 1ª com 96,80 hectares partindo do 1º marco cravado à margem do 

córrego do Queima-Pé, segue dividindo com terras de outorgantes 

vendedores, no rumo de 62º30’SE na distância de 2.154 metros até o 

segundo marco; deste segue divisando com a Estrada de Rodrigues no 

rumo de 62º30’SE, na distância de 480 metros, até o 3º marco; deste 

segue divisando com terras de João Gomes, ao rumo de 62º30’SE, na 

distância de 2.525 metros, até o quarto marco; deste segue divisando pelo 

Córrego Queima-Pé na distância de 285 metros até o primeiro marco que 

foi ponto de partida.” A SEGUNDA ÁREA COM 96,80 HECTARES, partindo 

1º marco à margem do córrego Queima-Pé, segue dividindo com terras do 

outorgante vendedor no rumo de 48º30’SE na distância de 2.555 metros 

até o segundo marco; deste segue divisando com a estrada de rodagem 

no rumo de 21º00’SE, na distância de 478 metros até o terceiro marco; 

deste segue divisando com terras de outorgantes vendedores, no rumo de 

62º30’SE, na distância de 2.545 metros até o 4º marco; deste segue 

divisando pelo córrego Queima-Pé, na distância de 285 metros até o 

primeiro marco que foi o ponto de partida e a 3ª ÁREA COM 112,76 

HECTARES, partindo do primeiro marco cravado na margem direita do 

córrego Queima-Pé, segue dividindo com terras de Sebastião Gomes de 

Oliveira, no rumo de 48º30’ na distância de 2.560 metros até o segundo 

marco; deste segue divisando com a estrada de rodagem no rumo 

21º00’SE, na distância de 520 metros, até o terceiro marco; deste segue 

divisando pelo Córrego Queima-Pé, na distância de 300 metros, até o 1º 

marco onde foi o ponto de partida”. Cadastrada no INCRA sob nº 

903.035.046.500 – MATRÍCULA 733 DO RGI DA COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA/MT.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil 

reais), sendo R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) cada hectare – fls. 

401.

DEPOSITÁRIA FIEL: José Roberto Fernandes Parente, CPF: 

349.009.801-91.

DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 26.607,55 (vinte e seis mil e seiscentos e 

sete reais e cinquenta e cinco centavos) , em junho de 2017.

DOS ÔNUS: A PENHORA exequenda encontra-se no Termo de Penhora e 

Depósito, às fls. 370 dos autos em epígrafe. Constam, ainda: no R.17, 

ADJUDICAÇÃO da área de 181,0454ha à ALFREDO MULATA, CPF nº 

112.864.231-53; no R.18, FORMAL DE PARTILHA da área de 125,32ha aos 

herdeiros JOSÉ CLÁUDIO GOMES – CPF n/c, MARIA CLAUDECIR GOMES – 

CPF nº 514.334.781-53 e CLAUDIONETE SANTANA GOMES – CPF n/c, nas 

partes ideais respectivas de 23,1946ha, 51,36ha e 51,06ha; no R.19, 

VENDA da área de 23,1946ha, de propriedade de José Cláudio Gomes, à 

JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, CPF nº 164.195.379-91; na R.20, venda 

da área fração de 12,10ha, de propriedade de Maria Claudecir Gomes, à 

WANDERLEI LUIZ LIDBOM, CPF nº 246.172.370-20, e s.m SILVANA 

LIDBOM, CPF nº n/c; na AV.26, PENHORA, oriunda dos autos de Execução 

nº 274/98, numeração única 909-65.1998.811.0055, da 1ª Vara Cível de 

Tangará da Serra/MT. Por fim, constam nos autos ESCRITURA PÚBLICA DE 

DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA, pelos 

outorgantes doadores JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO, CPF informado 

anteriormente, e s.m TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO – CPF nº 

707.523.621-00, aos outorgados donatários: MARILDA DE FÁTIMA 

BARRETO PARENTE – CPF nº 481.880.341-34, e s.m JOSÉ ROBERTO 

FERNANTES PARENTE – CPF informado anteriormente (ora executado), 

referente ao imóvel rural composto por 37 (trinta e sete) alqueires da 

medida paulista, situado na Gleba Esmeralda, neste Município e Comarca 

de Tangará da Serra/MT, adquirido em 22 de março de 1.991, de Maria 

Claudecir Gomes e Claudionete Santana Gomes, devidamente matriculado 

sob nº 733, no RGI de Tangará da Serra/MT, conforme instrumento 

Particular de Compromisso de Compra e Vende de Bem Imóvel e Promessa 

Particular do Remanescente de Propriedade de Filha Menor, anexado ao 

referido instrumento registrado no LIVRO Nº 047, FOLHAS Nº 183/184, DO 

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO NOTARIAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT, DATADA DE 07/11/2006. Não constam nos autos demais 

débitos, recurso ou causa pendente de julgamento sobre o bem imóvel 

penhorado até a presente data.

 DO IMÓVEL: O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado 

em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, 

verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação. 

As despesas e os custos relativos à transferência patrimonial dos bens, 

correrão por exclusiva conta do arrematante.

DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS e TRIBUTÁRIOS: A hipoteca extingue com a 

arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor 

hipotecário (art. 1499, VI, do CC). Havendo pluralidade de credores ou 

exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem 

das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC. O arrematante 

arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto (I) 

débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no 

valor da arrematação, nos termos do art. 130, ‘caput’ e parágrafo único, 

do CTN; e, (II) débitos condominiais – obrigação propter rem – , os quais 

também serão sub-rogados no valor da arrematação, com base no art. 

908, § 1º, do CPC.

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do gestor www.hastavip.com.br, em conformidade 

com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 

detalhada do imóvel a ser apregoado.

 DO LEILÃO: O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, com 

recebimento de lances através do Portal www.hastavip.com.br e será 

conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Erick Soares Teles, matriculado na 

JUCEMAT sob o nº 26.

DO PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 

bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 

encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 

Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.

 DO PAGAMENTO PARCELADO: Os interessados em adquirir o bem 

penhorado em prestações poderão apresentar: (i) até o início do primeiro 

leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação; (ii) até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do 

bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em 

qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e 

por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, § 1º, 

do CPC). As propostas deverão ser encaminhadas por escrito para o 

e-mail: contato@hastavip.com.br (art. 895, I e II e § 1º, do CPC). A 

apresentação de proposta não suspende o leilão (art. 895, § 6º, do CPC) e 

o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 

ainda que mais vultoso (art. 895, § 7º, do CPC).

 DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS: Não 

sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente 

o fato ao Juízo, informando, também, os lanços imediatamente anteriores, 

para que sejam submetidos à sua apreciação, sem prejuízo da aplicação 

de sanções legais previstas no art. 897, do CPC. Em caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O 

inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em 

que se deu a arrematação (art. 895, § 4º e 5º, do CPC).

 DA COMISSÃO: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial à título de 

comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 

de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está 

incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 

judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 

despesas incorridas. Em caso de acordo, remissão ou adjudicação 

superveniente à designação do leilão será pago ao Leiloeiro comissão no 

patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado, salvo se 

superior à dívida, quando, então, a aludida porcentagem (2%) deverá 

recair sobre esse valor da dívida, a título de reembolso das despesas 

efetuadas. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da 

alienação, o leiloeiro fará jus a comissão de 5% (cinco por cento), prevista 

acima.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO: O pagamento da comissão do Leiloeiro 

deverá ser realizado mediante BOLETO BANCÁRIO, que será enviado por 

e-mail ao arrematante. Todas as regras e condições do Leilão estão 

disponíveis no Portal www.hastavip.com.br.

 Ficam INTIMADOS da designação supra o exequente, executados e 

interessados, bem como eventuais terceiros, nos termos do art. 889, 

caput e parágrafo único, do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 4 de junho de 2018.
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Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6531 Nr: 244-54.1995.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR CAMPAROTO, VALMOR FELIX DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/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: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico e dou fé que, diante da petição do autor de fl. 696, os presentes 

autos serão arquivados nos termos da decisão de fl. 693 que determina o 

seguinte: "(...) tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual 

manifestação da parte exequente. Caso a parte localize patrimônio, que 

reaviva a vertente execução, bastará apresentar o correlato 

requerimento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela 

prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e seguintes, do CPC". Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os 

advogados da parte autora dos termos da presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127797 Nr: 6722-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FABIO REGIANI BASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. COMERCIO DE CARNES LTDA, 

MASSAKAZU TAKAHASHI, VALDECI ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a petição de fls. 168/169 encontra-se apócrifa. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para, no prazo de cinco dias, apôr sua 

assinatura na petição de fls. 168/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264547 Nr: 28111-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 42 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247936 Nr: 15081-45.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI, ODETE GILSE NATT 

GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e Art. 530, II da CNGC e diante 

do teor do ofício de fl. 304-verso, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora, 

acerca da existência de emolumentos referente à baixa da 

averbação/registro na matrícula nº 22.348 correspondente ao valor de R$ 

13,38 (Treze reais e trinta e oito centavos), pendente de pagamento 

conforme Protocolo nº 133.303, de 20/04/2018, podendo ser pago 

diretamente no balcão de recepção do Cartório do 1º Ofício ou via 

depósito bancário na Conta Corrente nº 162-6, Agência nº 2086 da Caixa 

Econômica Federal em nome do Cartório do 1º Ofício de Tangará da 

Serra-MT, devendo ser confirmado naquela serventia para procedimentos 

de baixa e repasse ao FUNAJURIS, conforme Provimento nº 03/2018 e Lei 

8.033 de 17/12/2003, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211585 Nr: 3280-69.2016.811.0055

 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: HELENA MARIA CAVALINI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 151, 

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 de 

fls. 152/152-verso, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2453-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

certidão de fl. 49 da Coordenadoria Administrativa informando que a guia 

de diligência não foi arrecadada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175587 Nr: 17554-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GARCIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 139 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 22409-26.2017.811.0055
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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: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR MESQUITA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 128-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155038 Nr: 3650-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN LOPES SHIMOTO OKAMOTO, SERGIO OKAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Beutinger de 

Mattos - OAB:9122/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ - OAB:21.902-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 380/381.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de reiterar a intimação do 

advogado da parte requerida para que, no prazo de quinze dias, junte aos 

autos o comprovante de pagamento de 50% do valor referente aos 

honorários periciais, a fim de que seja possível dar início aos trabalhos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179294 Nr: 21352-75.2014.811.0055

 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: IZABELLA FRESCHI RORATO - 

OAB:OAB/PR 85.480, MARCELO NEGRI SOARES - OAB:OAB/SP 

160.244, 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 a parte requerida não efetivou o pagamento da 

parcela 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 da parte requerida para 

que, no prazo de quinze dias, juntem aos autos o comprovante de 

pagamento de 50% do valor referente aos honorários periciais, a fim de 

que seja possível dar início aos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 77825 Nr: 41-15.1983.811.0055

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULITA MACIEL SAKUYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URACI MACIEL SAKUYOSHI, CECI SAKUYOSHI 

DESTIKO, Wilson Galli, SEBASTIAO BARRETO, JUDEICI SAKUYOSHI 

MAHFOUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203157 Nr: 17234-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126239 Nr: 5178-30.2010.811.0055

 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: CUSTODIO PIRES RIBEIRO, TEREZINHA DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIKICHI YONEGURA, YOSSIKO SIGUEOKA 

YONEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de materia de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264147 Nr: 27797-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

357/368-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, acerca da resposta ao Oficio 887/2017 apresentada 

pelo Banco do Brasil S/A às fls. 395/405.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264147 Nr: 27797-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da ausência de 

resposta pelo Banco Volkswagen aos Ofícios de fls. 387 e 411, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que requeiram o que de direito, 

no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153703 Nr: 2363-55.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, diante da petição de fl. 263, que antes do 

encaminhamento da carta precatória para o Estado do Amazonas, o ideal 

é que se dê cumprimento ao mandado a ser cumprido nesta Comarca, o 

qual aguarda, tão-somente, o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204448 Nr: 18293-45.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DUTRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 215/228 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279861 Nr: 8898-24.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVR TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276-PR

 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 fl. 30 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 1.552,90 

(Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa 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 --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça José da Cruz Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152912 Nr: 1575-41.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA NILVÂNIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDEMBERG GOMES PEREIRA, 

OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, JOSÉ ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO MIOLA JUNIOR - 

OAB:14653/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.218 § 1º da CNGCJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, providencie o resumo da petição inicial, contendo 

somente o indispensável a finalidade do ato, com o nome das partes 

identificadas pelas iniciais, o relato da matéria de fato, terminologia concisa 

e adequada, evitando-se expor a intimidade das partes envolvidas, 

devendo remeter para o e-mail desta Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, 

devidamente identificado com o código do processo e nome das partes, 

para posterior confecção do edital de citação.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121805 Nr: 857-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSA, SAA, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDTDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, IZABELLA 

MENEGASSI DUTRA SANTANA - OAB:11125/MT, JOSE RICARDO 

FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

Ante o petitório de fls. 241/242, INTIME-SE a parte executada, para 

querendo, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131586 Nr: 1336-08.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDS, MJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fl. 82, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias, 

para o executado comprovar o pagamento ou apresentar justificativa, sob 

pena de ser decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 

528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, abro vista ao Ministério Público para, querendo, 

manifestar acerca do pedido de prisão civil.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249385 Nr: 16149-30.2017.811.0055

 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: MADALENA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo.Certifico 

ainda, que decorreu prazo para a parte autora manifestar da certidão de 

fl.50, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.511, através de 

sua advogada. Assim sendo, intimo a advogada da parte autora, bem 

como encaminho os autos ao escaninho para que seja confeccionado o 

mandado/Carta Precatória de intimação para a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 16865 Nr: 3339-82.2001.811.0055

 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: JBL, EDHL, EDMBL, PBL, BLDL, MBL, EDDBL, LBL, 

TGDFL, MRBL, DBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir as cartas de adjudicação que se encontram 

devidamente confeccionadas na contracapa dos autos, para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129816 Nr: 8656-46.2010.811.0055

 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: LUZIA DA NATIVIDADE DOS SANTOS, EDSON 

APARECIDO ALVES DOS SANTOS, MARIA ALVES DOS SANTOS 

SOARES, JOSENILDA ALVES DOS SANTOS, REINALDO ALVES DOS 

SANTOS, ROSELEIDE ALVES DOS SANTOS, ROGERIO SILVA SANTOS, 

REJANE SILVA DOS SANTOS, GEFERSON CLYTON DE OLIVEIRA, 

GENADELSO DE OLIVEIRA ALVES, GENISLAINE WALERIA DE OLIVEIRA 

ALVES, LEIDIANE PRISCILA SILVA DOS SANTOS, RONDINERIO SILVA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL GONÇALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de recolher a taxa da expedição do formal de partilha sendo duas 

folhas e em seguida 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.: 131926 Nr: 1726-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA, BRUNO DA SILVA, 

MAURICIO DA SILVA, MARYSTELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 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.: 206934 Nr: 20519-23.2015.811.0055

 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: DJA, KSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 27, 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 Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 56726 Nr: 6240-47.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.
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Tendo em vista o requerimento de fl. 193, INTIME-SE a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documento que 

comprove a transferência da propriedade do imóvel partilhado.

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, INTIME-SE a parte exequente, 

para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262381 Nr: 26505-84.2017.811.0055

 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: AILTON FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 Vistos.

 DESIGNO a audiência de conciliação, instrução e julgamento para a data 

de 29/08/2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.

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 03 (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.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228694 Nr: 17340-47.2016.811.0055

 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: AIDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 

LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a justificativa retro, DESIGNO a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para a data de 29/08/2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.

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 03 (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.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271043 Nr: 2046-81.2018.811.0055

 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: APG, LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149468 Nr: 9435-30.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPDS, TTDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora, devidamente intimada, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação nos autos, assim sendo, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, reitero a intimação 

para que a mesma manifeste-se, requerendo o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273396 Nr: 3744-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTMDS, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço intimação da parte autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, possa manifestar-se aos autos, requerendo o 

que de direito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170449 Nr: 11674-36.2014.811.0055

 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: ESTI TRIBESS, VERA BALDUS, DARIO TRIBESS, HELGA 

GEVEHR, ARTUR VALMIR GEVERH, ELI TRIBESS SCHIMIDT, HERICILIO 

SCHIMDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, entendo que a cumulação dos inventários dos bens 

deixados pelos de cujus Lineu Tribess e Freymund Tribess, no presente 

feito, é medida de adequada, devendo, portanto, os autos em apenso ser 

extinto.Por outro lado, analisando os documentos até então juntados nos 

autos verifico que não restou cumprida integralmente a decisão de fls. 
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75/76.E ainda, após a juntada do Laudo Técnico, acostado às fls. 121, 

observo que os valores dos bens devem se ater aos valores 

apresentados pela Fazenda Pública Estadual, nesse ponto, forçoso 

concluir que o presente arrolamento deve ter o valor da causa 

devidamente retificado para a quantia de R$ 1.780.000,00 (Um milhão 

setecentos e oitenta mil reais), considerando o valor arbitrado no Laudo 

Técnico confeccionado pela Fazenda Pública Estadual.Posto isso, revogo 

a concessão da justiça gratuita concedida nos autos e, dando-se 

prosseguimento ao feito, determino:1. O feito passa a tramitar em relação 

aos espólios de Lineu Tribess e Freymund Tribess, para tanto, 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias;2. PROCEDA-SE com a 

correção do valor dado a causa, que passará a ser de R$ 1.780.000,00 

(Um milhão setecentos e oitenta mil reais), nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC. Intimando A inventariante para o devido recolhimento das custas 

processuais;3. Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos: a) A Guia de informação e 

apuração do imposto de transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda 

Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD e com os 

comprovantes de quitação ou de isenção;b) As certidões negativas de 

débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal relativas aos de cujus Lineu Tribess e Freymund 

Tribess;c) O Comprovante de quitação do ITBI relativo ao imóvel inscrito na 

matrícula sob nº 1.176, uma vez que não consta dos autos conforme 

informação de fls. 112verso.Decorrido o prazo, venham-me os autos 

conclusos para decisão bem como para extinção dos autos em 

apenso.Intime-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170460 Nr: 11682-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDJ, JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURORA MARIA DE JESUS, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido JOSE MIGUEL DA SILVA, 

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 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por esta Defensora Pública que ao final subscreve, prestando 

assistência jurídica a LUCIANO DOS SANTOS, vem à honrosa presença 

de Vossa Excelência, propor a presente: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE POST MORTEM em desfavor de LORENA DE FÁTIMA 

LOCÁDIO DA SILVA, com supedâneo nos seguintes fatos e fundamentos: 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS A Sra. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 

relacionou-se com o Sr. JOSÉ APARECIDO DA SILVA, ocasião em que foi 

concebida o requerente LUCIANO DOS SANTOS. (...) No dia 05/07/2009 o 

genitor do requerente veio à óbito, sendo conveniente registrar que na 

ocasião o mesmo convivia em união estável com a requerida. Passado um 

mês do falecimento do pai, o requerente perdeu também a mãe, a qual veio 

à óbito no dia 20/08/2009. (...) DA LEGITIMIDADE PASSIVA O requerente 

buscou informações sobre a existência de parentes paternos, ocasião em 

que descobriu que o Sr. JOSÉ APARECIDO DA SILVA não teve outros 

filhos e também não tinha mais pais ou irmãos. Portanto, a legitimidade da 

requerida para figurar no polo passivo da demanda é cristalina. DAS 

PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA PATERNIDADE (...) O exame de 

paternidade post mortem através de análise de DNA pode ser realizado de 

forma direta, onde é feita a exumação do cadáver para a coleta do DNA 

ou ser retirada amostras de parentes biológicos próximos do suposto pai 

falecido (...). DA DIVISÃO DO VALOR PERCEBIDO PELA REQUERIDA A 

TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (...) Por outro lado, o requerente 

tem conhecimento que seu genitor deixou um benefício previdenciário, o 

qual vem sendo percebido integralmente pela requerida. Pois bem, uma 

vez comprovado que o requerente é filho do Sr. JOSÉ APARECIDO DA 

SILVA, o mesmo pretende perceber parte do benefício deixado por seu 

pai, como forma de dar continuidade à formação universitária. (...) DOS 

PEDIDOS Após o exposto, com fulcro nos dispositivos legais retro 

invocados, requer a Vossa ExcelÊncia: 1. Seja concedido ao requerente, 

de plano, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que o mesmo não 

possui condições econômicas/financeiras de arcar com as custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à especie, honorários 

advocartícios, sem prejuízo próprio ou de sua família (...). 2. A citação da 

requerida, no endereço citado, para responder aos termos desta ação, 

sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria fática delineada; 3. 

Seja determinada a realização de exame de DNA, com a utilização de 

material genético do próprio falecido JOSÉ APARECIDO DA SILVA, 

mediante exumação do cadáver que se encontra no cemitério de Tangará 

da Serra/MT, gaveta 134, n. 449. 4. Pugna que seja determinado que a 

exumação e realização do exame de DNA sejam efetuados gratuitamente, 

eis que o requerente não possui condições de arcar com os custos dos 

procedimentos. 5. A intimação da ilustre Representante do Ministério 

Público, para acompanhar o presente "ad finem", sob pena de nulidade. 6. 

A procedência "in totum" dos pedidos formulados, para o fim de: a) 

Reconhecer o falecido JOSÉ APARECIDO DA SILVA como genitor do 

requerente, determinando que o Cartório de Registro Civil efetue as 

retificações pertinentes; b) Reconhecer o direito do requerente ao 

recebimento de 50% do benefício previdenciário deixado por seu genitor, 

nos estritos termos do artigo 16, inciso I da lei 8.213/1991, oficiando o 

INSS para que providencie a regularização do pagamento do benefício; 7. 

Intimação da representante da Defensoria Pública para todos os termos e 

atos do processo (art. 128, I, da Lei Complementar Federal 080/94; art. 5º 

da Lei Complementar Estadual n. 146/03 e art. 5º, parágrafo 5º da Lei 

Federal n. 1060/50). Protesta provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos, especialmente, depoimento pessoal dos 

requeridos e exame pericial pelo sistema de DNA. Atribui à causa o valor 

de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) para efeitos legais. 

Termos em que pede deferimento. Tangará da Serra/MT, 26 de maio de 

2014 ANA LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE - Defensora 

Pública/MT Matrícula 100178.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista o petitório de fl. 56 e 

considerando a impossibilidade de localização dos requeridos através do 

sistema SIEL, e ante a ausência de dados necessários, cite-se os 

requeridos Aurora Maria de Jesus e José Miguel da Silva, via edital.Não 

havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz necessária ainda 

à nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra legal 

prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe 

curador especial, na pessoa do procurador da UNIJURIS.Intime-se.Após, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 23 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192941 Nr: 9284-59.2015.811.0055

 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: HPN, JHSN, VRSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório retro, verifico que restou expedido Alvará Judicial 

autorizando a inventariante a proceder com o necessário para alienar o 

veículo, objeto do inventário.
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Deste modo, intime-se a inventariante para cumprir as determinações de 

fls. 59/60 sob pena de remoção bem como aplicação das medidas 

cabíveis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265661 Nr: 28928-17.2017.811.0055

 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: MARIA IVANETE DA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE JOAQUIM DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário proposta 

por Maria Ivanete da Santana em relação aos bens deixados pelo falecido 

Vicente Joaquim de Santana.

Verifico pelas alegações do Requerente que todos os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de acordo com a partilha amigável, assim, o 

feito será recebido pelo rito do Arrolamento Sumário.

Com a inicial foram apresentadas as primeiras declarações com a partilha 

amigável, havendo juntada dos documentos pessoais dos herdeiros bem 

como do de cujus, atestado de óbito e instrumentos de procuração, 

contudo, ausente os documentos e instrumento de procuração do herdeiro 

Pedro Joaquim de Santana.

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo este ser revogado a 

qualquer tempo;

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 

do NCPC, considerando que as partes são maiores, capazes e estão de 

acordo com a partilha amigável;

3. Nomeio inventariante a requerente Maria Ivanete da Santana, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os seguintes documentos:

 a) A certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

b) A representação processual e documentos pessoais do herdeiro Pedro 

Joaquim de Santana;

c) A cópia autenticada e atualizada dos bens a serem partilhados bem 

como das matrículas dos imóveis arrolados na inicial ;

d) 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;

d) As certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em relação ao de cujus 

bem como quanto ao imóvel rural.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277190 Nr: 6717-50.2018.811.0055

 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: MIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA 

- OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 33, que designo o dia 

23/07/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278308 Nr: 7647-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHM, SCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBDA

 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:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 61/62, que designo o dia 

23/07/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266924 Nr: 29807-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANI ALBERTO DAMO - 

OAB:14.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 26/27 ,41 e 43, que designo 

o dia 23/07/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272026 Nr: 2714-52.2018.811.0055

 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: CQDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 53/54, que designo o dia 

27/07/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 279047 Nr: 8266-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 33/34, que designo o dia 

20/07/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276521 Nr: 6121-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVSD, KOPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA 

- OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 23/24, que designo o dia 

20/07/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279034 Nr: 8248-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TGBD, NMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 13, que designo o dia 

23/07/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272024 Nr: 2710-15.2018.811.0055

 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: WLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 22/23, que designo o dia 

23/07/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266532 Nr: 29508-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-b, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006 - 

b

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 92, que designo o dia 

23/07/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo os advogado das partes para que compareçam 

na audiência acompanhados de seus constituintes, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163824 Nr: 1221-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS PRATES, MARIA LUCIA DOS 

SANTOS PRATES, REINALDO DOS SANTOS PRATES, NOEMIA PRATES 

DA SILVA, ALÉCIO ALVES PRATES, MARLI ARRUDA PEREIRA PRATES, 

ARISTACIO DOS SANTOS PRATES, NELMA DOS SANTOS PRATES, 

MARCIA DOS SANTOS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada de anuência de todos os herdeiros (fls. 185/192), 

expeça-se o competente Alvará Judicial autorizando a alienação do imóvel 

de matrícula nº 6.629.

E dando-se prosseguimento ao feito, intime-se a inventariante para cumprir 

integralmente a decisão de fls. 174, no prazo de 60 (sessenta) dias bem 

como juntar aos autos os seguintes documentos:

a) A cópia autenticada e atualizada das matrículas de todos os imóveis 

arrolados na inicial ;

b) 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;

c) As certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em relação ao de cujus 

bem como quanto ao imóvel rural.

Decorrido o prazo, abro vista ao Ministério Público, vindo-me em seguida 

os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265583 Nr: 28875-36.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Certifico que, haja vista a penhora e avaliação em fls. 36/37, intimo a 

executada para se manifestar nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181712 Nr: 23818-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO CARRA, ALEXANDRE CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON SYDNEI ZAPPE, ALBANITA LENI 

STEIGLEDER ZAPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cliciane Basso - OAB:66.787-RS, 

NADIR BASSO - OAB:18944/RS, ORIANA TOCCHETTO - OAB:RS 85165, 

RAQUEL TERESINHA MACEDO - OAB:RS 44E817, ROSANA MORETE DA 

ROSA DIAS TOCCHETTO - OAB:RS 65902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Gomes da Costa - 

OAB:6.109 MS

 Certifico que, haja vista a apresentação de nova proposta de honorários 

pelo perito em fls. 333/334, intimo os embargados para manifestarem, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184751 Nr: 2499-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PLANORTE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON SYDNEI ZAPPE, ALBANITA LENI 

STEIGLEDER ZAPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI RAPHAEL ALOISE - 

OAB:85952/RS, ROBERTO ACAUAN DE ARAÚJO JUNIOR - OAB:OAB/RS 

61.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Gomes da Costa - 

OAB:6.109 MS

 Certifico que, haja vista a apresentação de nova proposta de honorários 

pelo perito em fls. 318/319, intimo as partes para manifestarem, no prazo 

comum de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27511 Nr: 925-72.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da Carta Precatória a ser distribuída na Comarca de 

Cuiabá-MT, bem como retirar a Carta Precatória a ser distribuída na 

Comarca de Mangueirinha-PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27165 Nr: 303-90.2005.811.0055

 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): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SOLER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, intimo a exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232489 Nr: 21506-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->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:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação em fl. 23, 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 uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Santiago, 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.: 275358 Nr: 5273-79.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARACANAÚ-CE, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE SÁ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO - 

OAB:10.144-CE, VALMIR PONTES FILHO - OAB:2310/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.23, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128373 Nr: 7264-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.
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Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168504 Nr: 9089-11.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$312,94, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça: (...) consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155458 Nr: 4084-42.2013.811.0055

 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: ANISIO RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, sob pena dos autos serem 

remetidos à Instância Superior no estado em que se encontram.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201795 Nr: 16174-14.2015.811.0055

 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: EDNEUZA NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, sob pena dos autos serem 

remetidos à Instância Superior no estado em que se encontram.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164731 Nr: 2857-80.2014.811.0055

 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: CARLOS ROBERTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, sob pena dos autos serem 

remetidos à Instância Superior no estado em que se encontram, para 

reexame necessário.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162711 Nr: 14315-31.2013.811.0055

 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: ROSINEIDE MENDES DA SILVA MORANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca da efetiva implantação do benefício, sob pena dos autos serem 

remetidos à Instância Superior no estado em que se encontram.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55199 Nr: 4753-42.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

269-v, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142582 Nr: 2013-04.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

RICARDO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto
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Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277961 Nr: 7375-74.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILDO MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278051 Nr: 7431-10.2018.811.0055

 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: MARLUCE MIGUELINA PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154833 Nr: 3446-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161167 Nr: 11570-78.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINA CAPELIN FORMENTÃO

 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.: 139037 Nr: 9487-60.2011.811.0055

 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: RUBENS SEVERO DO NASCIMENTO, LEUSETE DOS 

SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 160043 Nr: 9536-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SEVERIANO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275174 Nr: 5116-09.2018.811.0055

 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: MARIA HELENA PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 148245 Nr: 8115-42.2012.811.0055

 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: JOÃO PEDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 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. 110.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150351 Nr: 10402-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHGDS, ELIANE GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140492 Nr: 11063-88.2011.811.0055

 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: PEDRO MARIANO DO PRADO

 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.: 143068 Nr: 2551-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR LUIZ DE BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213289 Nr: 4714-93.2016.811.0055

 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: SADI CARLOS DEBORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Intimação do autor para apresentar nos autos o endereço atualizado do 

requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211447 Nr: 3173-25.2016.811.0055

 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 BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar nos autos o endereço atualizado do 

requerido, no prazo legal, tendo em vista que a correspondência foi 

devolvida com a informação mudou-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1535-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Intimação do autor para manifestar nos autos, no prazo legal, sobre o teor 

da petição do executado de folhas 523.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124005 Nr: 3013-10.2010.811.0055

 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: JOSÉ DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, ELIAS ALVES FERRO - OAB: OAB/MT 

11.838, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RODRIGO 
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CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE O DOUTO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES-MT, NO DIA 14/08/2018, AS 14:00 HORAS, PARA A 

OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE AUTORA EBERSON 

DOS REIS MARTINS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158062 Nr: 6657-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS CLEITON PEGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ABAIXO TRANSCRITO Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que 

em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da 

Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço 

mencionado no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo NÃO FOI 

POSSÍVEL CITAR o requerido Deonis Cleiton Pego de Oliveira, em virtude 

de não tê-lo encontrado no endereço, sendo que, fui informado pela mãe 

do requerido que o mesmo reside/trabalha em uma farmácia em Campo 

Novo dos Parecis-MT, sem previsão de retorno a essa cidade. Por fim, 

esclareço que o valor de R$ 73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito 

centavos) destinados ao custeio das despesas de diligência não serão 

suficientes para custear a totalidade das despesas para buscas e 

penhora/arresto de bens do executado, portanto, caso não haja 

pagamento, solicito da parte autora que providencie o pagamento de 

complementação de diligências no valor de R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais), o qual deverá ser recolhido através de boleto a ser 

impresso no site WWW.tjmt.jus.br em nome deste oficial de justiça. Dou fé. 

Tangará da Serra-MT, 14 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123775 Nr: 2790-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT, FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357, SAMUEL FRANCO DA DALIA 

NETO - OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565

 Vistos

Considerando-se que ainda existe saldo residual dos pagametnos 

realizados pela executada, diligêncie-se e certique-se a inexistência de 

qualquer pendência quanto as penhoras no rosto destes autos 

determinadas em outros processos e a liberação de valores para tais 

feitos, diligenciando-se inclusive junto aos juízos que realizaram as 

mencionadas constrições nos valores depositados neste feito.

Inexistindo constrição pendente proceda-se a liberação da integralidade 

do saldo residual ao exequente.

Outrossim, para o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, 

intime-se o exequente para que apresente cópia atualizada da matricula do 

imóvel cuja penhora foi pleiteada, bem como apresente cálculo atualizado 

do saldo devedor.

Por fim, considerando-se que o pequeno percentual do pedido de 

cumprimento de sentença frente ao que foi voluntariamente cumprido pelo 

executado, reputo oportuno intimar-se os executados para que informem 

eventual interesse em nova tentativa de composição ou eventualmente 

apresentem proposta para composição do saldo remanescente objeto do 

presente cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 6643 Nr: 2055-44.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - 

OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT, THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ - 

OAB:21.902-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270562 Nr: 1608-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRAB. DA MOV. DE MERC DE 

TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MARIA MASSAROLLI

 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: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 241035 Nr: 9161-90.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, luciano sales - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231187 Nr: 19797-52.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALTI - OAB:OAB/MT 17209-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

PERANTE ESTE JUIZO 18/06/2018, AS 14:00 HORAS, PARA INSTALAÇÃO 

DA PERICIA GRAFOTECNICA, PARA COLETA DO PADRÃO GRAFICO, BEM 
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COMO QUE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA JUNTE AOS AUTOS 

COPIA EM TAMANHO NATURAL COLORIDO NATURAL, COLORIDA E 

AUTENTICADA, CARTEIRA DE IDENTIDADE -RG; CARTEIRA DE TRABALHO 

E PREVIDENCIA SOCIAL- CTPS; TITULO DE ELEITOR-TE; PASSAPORTE; 

INDIQUE NOS AUTOS, BANCOS E CARTORIO DE REGISTRO ONDE 

POSSUA CARTÃO DE ASSINATURA E ENTRE OUTROS DOCUMENTOS 

QUE ENTENDEREM SER OPORTUNAS E COLABORATIVOS AOS 

CORTEJOS PERICIAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271525 Nr: 2373-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVEIS GAZIN IND. E COMERCIO DE MOVEIS DE 

MOVEIS E E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOLAVEL TANGARÁ S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203084 Nr: 17143-29.2015.811.0055

 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: SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

PARA MANIFESTAREM ACERCA DA RESPOSTA DO OFICIO EXPEDIDO AO 

BANCO DO BRASIL, ACOSTADO AS FLS. 116, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123775 Nr: 2790-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA FUNARI LOBACZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123/MT, FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802/MT, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357, SAMUEL FRANCO DA DALIA 

NETO - OAB:6275/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565

 Vistos,

Intime-se o executado para que comprove nos autos a homologação do 

plano de recupeação e oportunize-se então a manifestação das partes 

sobre a extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4527 Nr: 2428-75.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR ANTONIO SOCBZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da expedição de alvará eletrônico de 

n.392506-4/2018, valor R$ 507,53, beneficiário Banco Bradesco.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270649 Nr: 1682-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUDENIR SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601-O

 Proc. 1682-12.2018.811.0055 - Cód. 270649VISTOS EM CORREIÇÃO, 

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado Loudenir Silva Sobrinho, 

qualificado nos autos, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo 

Penal, se torna necessária à medida para assegurar a conveniência da 

instrução criminal e aplicação da lei penal, já que o acusado se evadiu do 

distrito da culpa, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:“Processo Penal. Revelia. Prisão Preventiva. A suspensão do 

processo autorizada pela nova redação do art. 366 do CPP não impede, 

antes aconselha, a prisão preventiva do revel evadido do distrito da culpa” 

(HC 6798-SP – DJU. 16-3-98).6. Expeça-se o mandado de prisão 

preventiva, cadastrando-o junto ao Banco Nacional de Mandado de 

Prisão.Cite-se.Notifique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará 

da Serra, 10 de Maio de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245399 Nr: 13067-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON SARTORI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 Processo Crime nº. 13067-88.2017.811.0055 – Cód. 245399

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Considerando a manifestação do Ministério Publico às fls. 91/92, designo 

audiência de justificação para a data de 27 de julho de 2018, às 16h00min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 24 de maio de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265685 Nr: 28950-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUSTAVO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Posto isso, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

porque, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO Anderson Gustavo 

Dias, devidamente qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o 

crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.EXPEÇA-SE, IMEDIATAMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR 

DE ANDERSON GUSTAVO DIAS, se por outro motivo não houver de 

permanecer preso.ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE ao 
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Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma dos artigos 965, inciso V, e 

966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, todos da CNGC.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de 

Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, 

com sua respectiva motivação, a presente decisão de absolvição, nos 

termos dos dispositivos da CNGC acima citados.Também após o trânsito 

em julgado e, uma vez cumpridas todas as determinações constantes da 

presente sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do acusado.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 04 de junho de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246028 Nr: 13620-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DA SILVA, RAFAEL PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Autos nº: 13620-38.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 246028.

Vistos etc.

1) Considerando que nos autos já fora designada audiência para 

oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo ao réu 

Rafael Pereira da Silva, AGUARDE os autos em cartório até a data da 

audiência.

2) POSTERGO a análise do pedido de cisão do processual, requerido pelo 

Advogado do réu Rafael Pereira da Silva, para ser analisado após 

audiência.

3) Por fim, considerando que tanto o Ministério Público, quanto a Defesa, 

tiveram acesso ao teor do laudo pericial de balística forense acostado às 

fls. 58/60, todavia, não impugnaram os apontamentos realizados pelos 

Peritos Oficiais Criminais, bem como, considerando que se manifestaram 

não se opondo à destinação das munições apreendidas (fls. 81, 82/82 

verso e 94/94 verso), entendo que a apreensão da arma não mais 

interessa à persecutio criminis, razão pela qual, REMETA-SE o referido 

objeto (munições) ao Exército Brasileiro, para as providências pertinentes.

3.1) CIENTIFIQUE-SE a Diretoria do Foro, assim como, a Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso.

 3.2) EXPEÇA-SE, com urgência, o necessário para o efetivo cumprimento 

da determinação constante no item “3”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Tangará da Serra, 28 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 256092 Nr: 21472-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ ALVES

 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 21472-16.2017.811.0055 - Código 256092

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): JOSE LUIZ ALVES

INTIMANDO: Indiciado(a): JOSE LUIZ ALVES Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Atualmente em Local desconhecido.

VÍTIMA: Lucivania Aparecida de Souza

FINALIDADE: CITAÇÃO do RÉU, acima qualificado, acerca da Medida 

Protetiva, bem como a INTIMAÇÃO das medidas protetivas deferidas, 

abaixo transcrita.

MEDIDAS DEFERIDAS: 1) A PROIBIÇÃO do ofensor José Luiz Alves de se 

aproximar da ofendida Lucivania Aparecida de Souza, dos familiares 

desta e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de quinhentos (500) 

metros. 2) A PROIBIÇÃO do ofensor José Luiz Alves manter contato com a 

ofendida Lucivania Aparecida de Souza, seus familiares e das 

testemunhas dos fatos, por qualquer meio de comunicação. 3) A 

PROIBIÇÃO do ofensor José Luiz Alves de frequentar a residência da 

vítima, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida Lucivania Aparecida de Souza.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Trata-se de requerimento 

formulado por Lucivania Aparecida de Souza, visando obter, em seu 

favor, algumas medidas de proteção contra a conduta de José Luiz Alves, 

amparada na Lei nº 11.340/2006. Relata a requerente, grosso modo, que 

se separou do agressor há aproximadamente quatro (04) anos. 

Asseverou que no dia do fato (15/08/2017) estava em Cuiabá e telefonou 

para o ofensor lhe enviar a carteira de identidade. No dia seguinte, seu 

ex-convivente lhe telefonou e disse que se não reatasse o 

relacionamento, iria matar a família da vítima e logo em seguida, se 

suicidar. Desse modo, solicitou medidas protetivas em seu favor. As 

referidas medidas requeridas foram: a) proibição ao agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas a uma 

distância mínima de quinhentos (500) metros; b) proibição de contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação e c) proibição ao agressor de frequentar a residência da 

vítima, com a finalidade de resguardar a sua integridade física e 

psicológica. Deve-se registrar, ainda, à vítima, que acaso sejam 

inverídicas suas afirmações, está sujeita a sanção de ordem criminal 

(artigo 339 do Código Penal) e a reparar o requerido de eventuais 

prejuízos advindos do presente procedimento. DECIDO. Diante do 

requerimento expresso da ofendida, com fulcro no artigo 18, inciso I, da 

Lei nº 11.340/06, DETERMINO: 1) A PROIBIÇÃO do ofensor José Luiz 

Alves de se aproximar da ofendida Lucivania Aparecida de Souza, dos 

familiares desta e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de 

quinhentos (500) metros. 2 A PROIBIÇÃO do ofensor José Luiz Alves 

manter contato com a ofendida Lucivania Aparecida de Souza, seus 

familiares e das testemunhas dos fatos, por qualquer meio de 

comunicação. 3) A PROIBIÇÃO do ofensor José Luiz Alves de frequentar 

a residência da vítima, com a finalidade de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida Lucivania Aparecida de Souza. Outrossim, 

deixa-se consignado que as medidas protetivas aqui aplicadas poderão 

ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre 

que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/06 forem ameaçados ou 

violados. Se necessário for para o cumprimento da presente, fica desde já 

AUTORIZADA a requisição de reforço policial, devendo ser procedido na 

forma da CNGC. INTIMEM-SE a ofendida e o OFENSOR acerca da presente 

decisão, deixando este último ciente de que o descumprimento das 

determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de 

sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se 

beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o 

artigo inciso IV, do artigo 313 do Código de Processo Penal, incluído pela 

Lei Maria da Penha. Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público acerca da 

presente decisão (artigo 18, inciso III) e à Defensoria Pública. 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 cinco (05) 

dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. Deve 

também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da consequência 

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 cinco 

(05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na seara do direito penal, 

eventualmente aplicável ao caso em comento. Devido ao adiantado da 

hora, DETERMINO QUE SIRVA CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO. 

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, ROBSON CARLOS 
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PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 4 de junho de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 224507 Nr: 13791-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR RIBEIRO MOREIRA

 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

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 13791-29.2016.811.0055 - CÓDIGO 224507

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): VALDEIR RIBEIRO MOREIRA

INTIMANDO: Réu(s): VALDEIR RIBEIRO MOREIRA, Rg: 2388912-8 SSP 

Filiação: Antonio Alves Moreira e Araci Ribeiro Moreira, data de 

nascimento: 30/06/1965, brasileiro(a), natural de Tres fronteiras-MS, , 

Endereço: Atualmente em local desconhecido

FINALIDADE: CITAÇÃO do Réu para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia o Réu, acima qualificado, nas penas do art. 21 da Lei de 

Contravenções Penais c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, com implicações 

da Lei nº 11.340/2006.

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 13791-29.2016.811.0055. Código Apolo 

nº: 224507. Vistos etc. 1 Considerando que após realizar buscas por 

novos endereços do réu, as mesmas restaram infrutíferas e, a teor da 

manifestação ministerial de fls. 36/36 verso, considerando que o réu não 

foi encontrado no endereço declinado nos autos, nos termos do art. 361, 

c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE o acusado 

Valdeir Ribeiro Moreira pela via editalícia, consignando-se o prazo de 

quinze (15) dias, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 2 Uma 

vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH para que, no prazo de cinco 

(05) dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado em alguma 

unidade prisional do Estado de Mato Grosso. 3 Em caso de transcurso do 

referido prazo sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público se manifestar. 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, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 4 de junho de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265503 Nr: 28839-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDT

 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 28839-91.2017.811.0055 - 265503

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): LUCIANO DE TAL

INTIMANDO: Indiciado(a): LUCIANO DE TAL, qualificação desconhecida, 

sendo que residia na Rua 32-A, 1243 W, Bairro: Jardim California, Cidade: 

Tangará da Serra-MT e agora encontra-se em local desconhecido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do INDICIADO acima indicado acerca da presente 

Medida Protetiva, bem como sua INTIMAÇÃO das medidas deferidas.

MEDIDAS DEFERIDAS: 1) A PROIBIÇÃO do ofensor Luciano de tal de se 

aproximar da ofendida Nalzira de Amorim Gonçalves, dos familiares desta 

e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de trezentos (300) metros. 2 

A PROIBIÇÃO do ofensor Luciano de tal manter contato com a ofendida 

Nalzira de Amorim Gonçalves, seus familiares e das testemunhas dos 

fatos, por qualquer meio de comunicação. 3) A PROIBIÇÃO do ofensor 

Luciano de tal de frequentar a residência da vítima, com a finalidade de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida Nalzira de Amorim 

Gonçalves.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Trata-se de requerimento 

formulado por Nalzira de Amorim Gonçalves, visando obter, em seu favor, 

algumas medidas de proteção contra a conduta de Luciano de tal, 

amparada na Lei nº 11.340/2006. Relata a requerente, grosso modo, que o 

ofensor é o seu genro. Asseverou que após ser compelida pelo ofensor a 

trocar a sua residência localizada na cidade de Sapezal/MT com um 

veículo automotor, veio para esta urbe morar com a sua filha (Michelli). 

Todavia, na data do fato (25/11/2017), após discutir com o ofensor sobre 

o mencionado negócio jurídico, o mesmo proferiu palavras injuriosas em 

seu desfavor, ofendendo a sua integridade psicológica. Ademais, diante 

da possível violência doméstica sofrida, postulou pela concessão de 

medidas protetivas de urgência, todavia, não representou em face de seu 

algoz (fls. 07). As referidas medidas requeridas foram: a) proibição ao 

agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas a uma distância mínima de trezentos (300) metros; b) 

proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação e c) proibição ao agressor de frequentar a 

residência da vítima, com a finalidade de resguardar a sua integridade 

física e psicológica. Deve-se registrar, ainda, à vítima, que acaso sejam 

inverídicas suas afirmações, está sujeita a sanção de ordem criminal 

(artigo 339 do Código Penal) e a reparar o requerido de eventuais 

prejuízos advindos do presente procedimento. DECIDO. Diante do 

requerimento expresso da ofendida, com fulcro no artigo 18, inciso I, da 

Lei nº 11.340/06, DETERMINO: 1) A PROIBIÇÃO do ofensor Luciano de tal 

de se aproximar da ofendida Nalzira de Amorim Gonçalves, dos familiares 

desta e das testemunhas dos fatos, no limite mínimo de trezentos (300) 

metros. 2 A PROIBIÇÃO do ofensor Luciano de tal manter contato com a 

ofendida Nalzira de Amorim Gonçalves, seus familiares e das testemunhas 

dos fatos, por qualquer meio de comunicação. 3) A PROIBIÇÃO do ofensor 

Luciano de tal de frequentar a residência da vítima, com a finalidade de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida Nalzira de Amorim 

Gonçalves. Outrossim, deixa-se consignado que as medidas protetivas 

aqui aplicadas poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de 

maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos na Lei 11.340/06 

forem ameaçados ou violados. Se necessário for para o cumprimento da 

presente, fica desde já AUTORIZADA a requisição de reforço policial, 

devendo ser procedido na forma da CNGC. INTIMEM-SE a ofendida e o 

OFENSOR acerca da presente decisão, deixando este último ciente de que 

o descumprimento das determinações aqui constantes importará em 

motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou 

será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o artigo inciso IV, do artigo 313 do Código de 

Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha. Dê-se CIÊNCIA ao 

Ministério Público acerca da presente decisão (artigo 18, inciso III) e à 

Defensoria Pública. 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 
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querendo, no prazo de cinco (05) dias, contestar o pedido, indicando as 

provas que pretende produzir. Deve também, no mesmo ato, ser o 

representado cientificado da consequência 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 cinco (05) dias, sem 

que isso surta qualquer efeito na seara do direito penal, eventualmente 

aplicável ao caso em comento. DETERMINO QUE SIRVA CÓPIA DA 

PRESENTE COMO MANDADO. 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, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 4 de junho de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 204529 Nr: 18376-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HELENO FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 .2.Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 37/43) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de julho 

de 2018, às 13:00 horas.3.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de 

ser interrogado, sob pena de revelia. 4.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 05 verso) e na resposta (fls. 41/42). 5. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e ao Advogado do réu. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 20 de abril de 2018.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262576 Nr: 26654-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON WALDOW, WELITON SILVA, MARIA 

JOSE VIEIRA, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE 

BATISTI, JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, ALINE VIEIRA 

DUARTE, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, Elaine Josefa de Souza - OAB:17378/0, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT, WELLIGTON PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10994

 Autos nº: 26654-80.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 262576.

Vistos etc.

1. Inicialmente, considerando a manifestação da Defesa técnica da ré 

Jéssica Paula Rodrigues Gonçalves acostada às fls. 853/854, 

HOMOLOGO o pleito de desistência da testemunha Fernando de Oliveira 

Cirilo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos.

2. Ademais, considerando o endereço atualizado da ré Jéssica Paula 

Rodrigues Gonçalves acostado às fls. 853/854, DEPREQUE-SE o seu 

interrogatório ao Juízo da Comarca de Juína/MT, CONSIGNANDO-SE o 

prazo de vinte (20) dias para cumprimento, por se tratar de processo de 

réu preso, conforme preceitua o artigo 1.362 da CNGC, bem como, 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da remessa da deprecada.

2.1. Outrossim, REGISTRE-SE que a referida missiva também possuirá 

como finalidade a FISCALIZAÇÃO das medidas cautelares impostas à ré 

Jéssica Paula, DEVENDO a Secretária Judiciária deste Juízo instruir a 

precatória com o decisum que consignou as referidas medidas.

2.2. Ainda na mesma oportunidade, INTIME-SE a ré Jéssica Paula acerca 

da audiência infra designada.

3. Por derradeiro, DESIGNO o dia 27 de junho de 2018, às 10:00 horas 

(observando-se que, em tal dia, o expediente forense será das 8:00 às 

12:00 horas, por força da Portaria nº 629/2018-PRES), com a finalidade de 

proceder a oitiva das testemunhas Elias Waldow e Jaime Luiz Muraro, 

arroladas pela Defesa técnica do réu Nilson Waldow, assim como, para 

proceder aos interrogatórios judiciais dos réus Weliton Silva, Maria José 

Vieira, Cristhian dos Santos Rodrigues, Luiz Henrique Batisti e Alfredo 

Ferreira de Souza Junior, que deverão ser INTIMADOS para 

comparecimento, a fim de serem interrogados, sob pena de revelia.

3.1 INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas pelo réu Nilson Waldow, na resposta de fls. 

601/601 verso (Elias Waldow e Jaime Luiz Muraro).

4. Fica DISPENSADA a intimação da ré Aline da audiência ora designada, 

conforme dispensa de seu advogado, externada na última audiência 

realizada, a fim de acelerar o trâmite processual (fls. 799).

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e as Defesas dos réus.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 04 de junho de 2018.

 Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 24/10/2018, 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: 1001226-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 24/10/2018, às 14h15min, 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: 1001413-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN GOMES DE OLIVEIRA (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 16/07/2018, às 09h30min, 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: 1001412-68.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DOS SANTOS 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 16/07/2018, às 09h15min, 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: 1001409-16.2018.8.11.0055

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:

JEBERSON ASSIS 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 16/07/2018, às 08h45min, 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: 1001410-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI MARIA GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 16/07/2018, às 09h00min, 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: 1001348-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN HENRIQUE MONTEIRO POUSADA GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 03/07/2018, às 13h15min, 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: 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)

 

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: 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)

 

Certifico a tempestividade dos Recursos interpostos. INTIMO as Partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000946-74.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível 

facultou a emenda da petição inicial para que a autora promovesse a 

juntada de comprovante de residência em nome próprio ou demonstrasse 

a correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(cf. ID n. 12691647). Devidamente intimada, a autora apresentou 

manifestação deficiente, vez que não colacionou comprovante de 

endereço idôneo (especialmente porque o documento juntado não faz 

prova de seu domicílio). Assim, por não ser possível a aferição da 

competência territorial com os documentos apresentados, necessário é o 

indeferimento da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. 

do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 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, 25 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, 25 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001392-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL FERRAZ BERBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE OLIVEIRA BERBEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001392-77.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 
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Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 13434152). 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, 30 

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, 30 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1000945-89.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível 

facultou a emenda da petição inicial para que a autora promovesse a 

juntada de comprovante de residência em nome próprio ou demonstrasse 

a correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(cf. ID n. 12691332). Devidamente intimada, a autora apresentou 

manifestação deficiente, vez que não colacionou comprovante de 

endereço idôneo (especialmente porque o documento juntado não faz 

prova de seu domicílio). Assim, por não ser possível a aferição da 

competência territorial com os documentos apresentados, necessário é o 

indeferimento da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. 

do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 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, 25 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, 25 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. E. C. A. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001379-78.2018.8.11.0055 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 13393535). 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, 30 

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, 30 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

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)

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)

 

Certifico a tempestividade dos Recurso interpostos. INTIMO as Partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DE PAULA KRUPCK (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)

 

Autos n. 1000511-03.2018.8.11.0055 Autora: Michele de Paula Krupck Ré: 

Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a autora 

requereu a desistência do feito (cf. ID n. 13246583). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 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 
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cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001450-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CHAGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 5 de 

junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALVES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. 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, 05 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIE GRASIELLY PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. 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, 05 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (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. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. 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 
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esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Intime-se a executada para, no 

prazo de 5 dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente, conforme 

pedido do ID 13478455. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RHINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SEBASTIANA DO CARMO (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)

 

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: 1001611-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DUILO FRANCISCO SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1001616-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000740-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA COIMBRA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMERSON LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001419-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO RODRIGUES NERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. JOSÉ JULIO RODRIGUES NERES ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento de 

biópsia de próstata, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega 

o reclamante que apresenta Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus Tipo 2 

com e, por essa razão necessita, em caráter de urgência, de se submeter 

ao procedimento citado, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o 

dever de prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada 

urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo 

os requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado 

procedimento. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico 

informando que o procedimento não é urgente, mas que há risco de perda 

de oportunidade. FUNDAMENTO E DECIDO. Para a concessão da liminar 

pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos próprios da 

antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código 

de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se relaciona com a 
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adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, 

ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, 

que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É 

visível a hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios 

da justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento de BIÓPSIA DA PRÓSTATA 

para realização de estudo imuno-histoquímico e melhor caracterização da 

histogênese da atipia descrita em bloco F, em hospital da Rede Pública de 

Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital 

da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação 

inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 5 

de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001389-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA LIMA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. LILIA LIMA DA CRUZ ajuizou a presente ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que seja 

determinado aos requeridos o fornecimento de medicamento específico 

descrito na inicial em razão de sua situação peculiar de saúde e da 

impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica do fármaco. 

Conforme expõe na inicial, foi diagnosticada com TROMBOEMBOLISMO 

PULMONAR, tendo-lhe sido prescrito o medicamento ENOXAPARINA 60 

MG, conforme indicação médica, medicamento esse que é de alto custo e 

não foi fornecido pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de 

Saúde. Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o 

dever de fornecimento dos mencionados medicamentos e requer, em 

razão da urgência própria ao caso, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os reclamados a fornecê-los, por tempo 

indeterminado, sob pena de pagamento de multa diária, que sugeriu seja 

fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a 

reclamante apresenta diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar que, 

conforme demonstrado na inicial, precisa de tratamento adequado o que 

só é possível mediante a ingestão do medicamento solicitado ao Poder 

Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida de recursos 

financeiros suficientes para custear a aquisição periódica dos 

medicamentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar, necessária a análise da presença dos requisitos próprios da tutela 

de urgência perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil. 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 o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do requerente, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 
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tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, porém não 

foi atendida, ou pelo menos não será atendida em tempo suficiente para 

que não tenha prejuízo em seu tratamento. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Por outro aspecto, 

neste momento, necessário tecer algumas considerações acerca do 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do E. TJMT. O referido parecer 

sugere que a prescrição do medicamento indicado para a moléstia que 

acomete a reclamante, configura tratamento off label e que, portanto, caso 

seja determinado o fornecimento do fármaco, o profissional que o indicou 

deve ser responsabilizado pela indicação. De acordo com os elementos 

dos autos, não há dúvida de que se trata, efetivamente, de medicação 

com a denominada natureza off label. Um medicamento é considerado off 

label quando, embora fornecido pelo SUS, não contempla em sua bula a 

patologia para o tratamento que está sendo indicado, que é exatamente o 

caso dos autos, conforme o parecer do NAT. Não obstante, o fato de se 

tratar de medicamento off label não significa que não seja o recomendado 

para o tratamento em questão. O uso off label de medicamentos não é 

ilegal e não pode ser indicado, necessariamente, como erro médico. Muitas 

vezes o uso off label é necessário ou recomendável, principalmente 

quando não há outras alternativas terapêuticas capazes de proporcionar 

o resultado esperado. Assim, o uso dessas medicações pode ser 

recomendado em situação na qual há uma falha na resposta com a terapia 

convencional. É preciso ter em mente que cumpre ao médico a prescrição 

do tratamento que entenda propício à cura, aí inserido o medicamento, de 

acordo com as particularidades do quadro clínico de cada enfermo. Nesse 

passo, não pode o Poder Judiciário olvidar o fato de que a indicação do 

tipo de tratamento/medicamento/insumo a ser utilizado pelo paciente 

compete ao médico responsável por ele. A demonstração da eficácia de 

um tratamento ou de uma terapia é de responsabilidade do profissional de 

saúde, indivíduo credenciado para esse mister, e que emprega todos os 

esforços para alcançar a melhora do quadro clínico do paciente, visando 

sua cura. Com efeito, se o profissional que assiste a paciente, diante do 

quadro clínico que se apresenta, achou por bem indicar o uso da 

medicação descrita na inicial, e não outras, não compete ao Judiciário 

decidir de forma diversa, a não ser que estivesse evidente a inadequação 

do tratamento. Em casos semelhantes, a jurisprudência é torrencial em 

autorizar a concessão de medidas como a postulada nestes autos: 

TJRJ-0195821) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. ESTADO E 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO À SAÚDE. Os documentos que 

instruem a inicial atestam que o autor apresenta a moléstia mencionada 

(retinopatia diabética) no olho direito e que tal doença, se não tratada num 

curto espaço de tempo, evolui para cegueira. Ainda de acordo com a 

declaração de fls. 17, subscrita por profissional do Instituto Benjamim 

Constant, o risco de cegueira é iminente e irreversível. E isso é o bastante 

para que, em cognição sumária, seja garantido o direito à saúde, e à 

própria vida do autor, que, de acordo com documentos acostados aos 

autos, é aposentado e não possui condições financeiras de arcar com os 

custos do medicamento, já que aufere proventos na ordem de R$ 565,83. 

Ressalte-se que o laudo e a declaração foram ambos emitidos por 

médicos integrantes do Instituto Benjamin Constant, centenário centro de 

referência para questões de deficiência visual, vinculado ao Ministério da 

Educação, o que basta para comprovar a necessidade e 

indispensabilidade do fármaco à manutenção da saúde do autor, não 

cabendo questionar o diagnóstico e a quantidade prescrita pelo 

profissional. De outro lado, vale frisar que as teses dos agravados não 

podem ser consideradas razoáveis neste momento processual, inclusive 

porque antecipam determinados aspectos da questão, que serão objeto da 

devida instrução, impedindo a apreciação em via recursal, pois vedada a 

supressão de instância. Recurso a que se nega provimento. (Agravo de 

Instrumento nº 0015899-82.2013.8.19.0000, 3ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. 

Mário Assis Gonçalves. j. 12.02.2014). TJRJ-0201989) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 

DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA ANTECIPADA E DETERMINA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADORA DE EDEMA 

MACULAR OCULAR COM CIDH36. FORNECIMENTO DE INJEÇÃO 

INTRAVÍTREA DE ANTI-ANGIOGÊNICO (AVASTIN OU 

LUCENTIS-ANIBIZUMABE). IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE O SEU USO NÃO É RECOMENDADO PELA 

ANVISA. MEDICAMENTO "OFF LABEL". RESPONSABILIDADE DO MÉDICO 

QUE PRESCREVEU. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GARANTIA DE ACESSO 

UNIVERSAL E INTEGRAL AO DIREITO À SAÚDE. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES AUTORAIS. PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO NA 

POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA AUTORA. 

1. O direito subjetivo à plena saúde dos cidadãos traz, em contrapartida, o 

dever do Poder Público, de forma solidária, de garantir o acesso universal 

e integral ao mesmo. 2. A agravante acostou documentos, que são 

suficientes para comprovar a necessidade e indispensabilidade da 

utilização do fármaco para a manutenção da sua saúde, bem como a sua 

impossibilidade de arcar com os custos do tratamento. 3. Em sede de 

tutela antecipada, ante ao risco de dano irreparável à agravante 

(cegueira), não é cabível o questionamento do diagnóstico ou do 

tratamento indicado, sendo de responsabilidade do médico eventual 

complicação decorrente de seu uso. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento nº 0004529-72.2014.8.19.0000, 21ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Mônica de Faria Sardas. j. 10.02.2014). 

TRF4-0445266) ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 

MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. UTILIZAÇÃO "OFF LABEL". 
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COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SOLIDARIEDADE QUANTO À 

SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PRO RATA. 1. A União, 

Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e 

responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de 

medicamentos. 2. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos 

fornecidos por entes políticos, deve a parte autora comprovar a sua atual 

necessidade e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro 

similar/genérico no caso concreto. 3. Quando um medicamento é aprovado 

para uma determinada indicação isso não implica que esta seja a única 

possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela. Outras 

indicações podem estar sendo, ou vir a ser estudadas, as quais, 

submetidas à ANVISA quando terminados os estudos, poderão vir ser 

aprovadas e passar a constar da bula. 4. De acordo com os precedentes 

desta Turma, sopesando o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, 

resta fixada a verba sucumbencial, a ser suportada pelos réus, pro rata, 

no montante de R$ 3.000,00 devidamente atualizados até a data do efetivo 

pagamento. 5. Os valores resultantes de condenações proferidas contra a 

Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 devem 

observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela 

d i s c i p l i n a d o s .  ( A p e l a ç ã o / R e e x a m e  N e c e s s á r i o  n º 

5007815-61.2013.404.7112/RS, 4ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Luís 

Alberto D'Azevedo Aurvalle. j. 01.07.2014, unânime, DE 02.07.2014). 

TJPE-0084340) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONHECIDA. 

DEFERIMENTO DE LIMINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO DE 

PLANO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. PACIENTE 

CARENTE. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO 

CONFORME A CONSTITUIÇÃO. QUANTITATIVO DO MEDICAMENTO. 

CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de 

ausência de prova pré-constituída não conhecida. 2. Analisando as 

provas carreadas, constata-se o delicado quadro clínico da impetrante, e 

que o atraso ou ausência do remédio acarreta risco de vida e 

impossibilidade de cura. De fato, o laudo médico assinado pelo Dr. Mateus 

C. Machado Rios, CRM 15794 dá conta de toda a evolução da doença e 

tratamento realizado na paciente. 3. O laudo médico é bastante 

convincente quanto à necessidade da impetrante se submeter a este novo 

tratamento. Revela-se, portanto, que a terapêutica com Rituximab não foi a 

primeira opção do médico, demonstrando-se a tentativa de cura através 

de outros tratamentos, cujos resultados não foram satisfatórios. 4. 

Acrescento que a consulta realizada ao NATS, onde este afirma que esse 

tipo de tratamento seria considerado off label, porque a bula do remédio 

não prevê a doença da impetrante, não é suficiente, por si só, para que 

esta Relatoria não conceda o direito pleiteado. 5. Ademais, a impetrante 

acosta aos autos artigos científicos que demonstram a utilização e 

sucesso de pacientes que usaram o RITUXIMAB para tratamento de 

granulomatose de Wegner, quando estes possuem rejeição a 

ciclofosfamida. Quem prescreve Rituximab ao paciente é o médico que lhe 

assiste, possuindo este a devida formação técnica para prescrever o 

melhor tratamento disponível para tratar do caso concreto, avaliando as 

peculiaridades existentes. Ressalte-se, por fim, que a formação médica é 

com o ser humano, independentemente de sua condição social, e que 

precisa ter o tratamento adequado para garantir a sua dignidade. 6. 

Tratando-se a lide em apreço do direito à manutenção da saúde, garantia 

fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do 

Estado, a comprovada necessidade do tratamento em apreço e a falta de 

condições de adquiri-lo, legitimado está o direito da impetrante em buscar a 

tutela jurisdicional, face o amparo por meio de dispositivo constitucional. 7. 

Súmula nº 18 desta Corte de Justiça: "É dever do Estado-membro fornecer 

ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao 

tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial", 

posicionamento que se coaduna com jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. 8. Por outro lado, insurge-se o Estado de Pernambuco quanto à 

fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que 

segundo ele é desproporcional e irrazoável, não existindo fundamento 

legal para a sua fixação. O artigo 461, § 4º do CPC, nos casos de 

obrigações de fazer, permite a fixação de multa para compelir o devedor 

ao seu adimplemento. Todavia, entendo que o valor arbitrado é razoável, 

porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está 

em tratamento há muitos anos, sem muito sucesso, bem como que este 

pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento. Tem-se, 

pois, que o intuito da multa é fazer com que o devedor cumpra a prestação 

pela qual foi obrigado. Se o fizer, nada será devido. 9. À unanimidade, 

concedida a segurança pleiteada, para que seja fornecido o medicamento 

RITUXIMAB reclamado pela parte impetrante, devendo, no entanto, a 

referida parte apresentar prescrição médica atualizada a cada três meses 

quando da retirada da medicação junto ao impetrado, a fim de comprovar a 

necessidade de continuação do uso desse medicamento. Em 

consequência, prejudica-se o Agravo Regimental. (Mandado de 

Segurança nº 0004527-59.2014.8.17.0000 (334234-7), Grupo de Câmaras 

de Direito Público do TJPE, Rel. Luiz Carlos Figueirêdo. j. 27.08.2014, 

unânime, Publ. 03.09.2014). TJRJ-0207331) APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO 

ESTADO. MATÉRIA CLARA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E 

TRIVIAL NA CONSTRUÇÃO PRETORIANA. SÚMULAS Nº 65 E Nº 115-TJRJ. 

PRECEDENTES DA C. SUPREMA CORTE, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRUÇÃO ROMANA DA 

RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO PODE SER OPOSTA À 

IMPLEMENTAÇÃO PRIORITÁRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AINDA 

UMA VEZ, PRECEDENTES DA C. SUPREMA CORTE E DO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. 

PRECEDENTES. DIREITO NEGATIVO, OU DE DEFESA. MODERNA 

DOUTRINA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CLARA INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CABE AO 

PODER JUDICIÁRIO, ANTE A ROTINEIRA OMISSÃO DO EXECUTIVO, 

DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO QUE PRECEITUA O ART. 5º, XXXV, DA 

CARTA POLÍTICA CENTRAL, SEM QUE ISSO SIGNIFIQUE VIOLAÇÃO AO 

SEU ART. 2º. ALEGADA FALTA DE APROVAÇÃO DO MEDICAMENTO 

PELA ANVISA. APLICAÇÃO OFF LABEL (NÃO INDICADO NA BULA) QUE 

NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, O USO INADEQUADO, NEM INCORRETO. 

POSIÇÃO ADOTADA PELA PRÓPRIA AGÊNCIA REGULADORA. PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE, PELO QUAL SE PONDERA MAIS 

INTENSAMENTE OS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE, VISTA A DIGNIDADE 

HUMANA, BENS TUTELADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

PRECEDENTES DOS COLENDOS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. APELO 

DESPROVIDO, EIS QUE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 557, 

CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Apelação nº 

0016167-36.2013.8.19.0001, 14ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gilberto 

Guarino. j. 09.06.2014). TJRJ-0203831) APELAÇÃO CÍVEL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO, SEM CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR 

MEDICAMENTO RECEITADO, DE ELEVADO CUSTO E NECESSIDADE 

INADIÁVEL. DEVER DO ESTADO COMO INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE. Assunto reiteradamente apreciado em nosso Tribunal, 

referente à obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos essenciais 

à preservação da saúde e vida de cidadãos impossibilitados de se 

tratarem, reconhecendo-se, sempre, a obrigação do Estado em atender a 

este direito fundamental do ser humano. No que toca à alegada não 

inclusão do medicamento apontado em nenhuma das listas de 

dispensação oficial da rede pública de saúde, não se pode admitir que, por 

força de listas limitadoras, o cidadão venha a correr o risco de graves 

complicações em seu debilitado estado de saúde. Ademais, o Estado 

apelante não produziu prova eficaz no sentido de que o medicamento 

requisitado possa ser substituído por outro sem riscos para o tratamento. 

O uso off label do medicamento prescrito não é prática ilegal, e se realiza 

por conta e risco do médico assistente. Nas ações que versem sobre a 

prestação unificada de saúde, a verba honorária arbitrada em favor do 

Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública não deve exceder ao 

valor correspondente a meio salário mínimo nacional (Súmula 182 TJRJ). 

PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO NEGADO SEGUIMENTO AO 

SEGUNDO RECURSO. (Apelação nº 0149113-74.2010.8.19.0001, 18ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Jorge Luiz Habib. j. 10.06.2014). Analisando, 

então, os pressupostos para a concessão da tutela específica, 

observa-se que o fumus boni iuris se consubstancia nos princípios 

constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, 

que impôs ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso 

universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos 

cidadãos. De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em 

face da temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente 

diante do risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar 

o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 
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adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa e/ou da recalcitrância do Poder Público em fornecer o 

medicamento, que se disponibiliza a fornecer o fármaco em momento que 

destoa daquele que é o ideal para o tratamento, o que demonstra que o 

requerente não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e, em consequência, determino que os reclamados 

disponibilizem à parte reclamante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o 

medicamento ENOXAPARINA 60MG, para o tratamento indicado à 

reclamante. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 461, § 

5º, do CPC. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem judicial, 

extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao Ministério 

Público para adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, 

desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no sentido de 

ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao seu 

restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende aos 

requisitos do art. 319, IV, do CPC, por ausência da exigida especificação 

legal, assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados 

Especiais, a prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 297 do CPC. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 222, c, do CPC), 

para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 5 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THEMILY NAYANE PEREIRA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. 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. Intime-se a executada para, no 

prazo de 5 dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente, conforme 

pedido do ID 13478516. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000470-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 
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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 

13123552. Tão logo seja efetivado o bloqueio, providencie-se a 

transferência dos valores à Conta Única do Poder Judiciário, com sua 

vinculação ao processo, juntando-se a estes autos o respectivo extrato. 

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, 05 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001250-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS TATIANE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A 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 
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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 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 

13092782. Tão logo seja efetivado o bloqueio, providencie-se a 

transferência dos valores à Conta Única do Poder Judiciário, com sua 

vinculação ao processo, juntando-se a estes autos o respectivo extrato. 

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, 04 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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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 

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 
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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 

13182303. Tão logo seja efetivado o bloqueio, providencie-se a 

transferência dos valores à Conta Única do Poder Judiciário, com sua 

vinculação ao processo, juntando-se a estes autos o respectivo extrato. 

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, 05 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. 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 análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

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. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 5 

de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A 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 
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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 13216864. Tão logo seja efetivado o bloqueio, 

promova-se a transferência à Conta Única do Judiciário e junte-se aos 

autos o extrato do Bacenjud. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 5 de junho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000209-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO MELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000209-04.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:0,00 AUTOR: 

JOSIVALDO MELO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia médica agendada para o dia 11.07.2018, conforme ID 13508367, 

devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio 

Verde - MT, 5 de junho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEATRIZ PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MIGUEL VALERIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001785-66.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: PATRICIA BEATRIZ PEREIRA EXECUTADO: CRISTIANO 

MIGUEL VALERIO Vistos etc. I. Defiro o imediato levantamento em favor da 

parte exequente dos valores depositados nos autos. II. Atente-se a 

secretaria quanto a conta informada à fl. id. 13321453. III. Após, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto 

ao adimplemento do débito, consignando-se que, nada sendo pleiteado, 

será presumido como quitado e apto a prolação de sentença de extinção. 

IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que os dados cadastrados 

estão conforme o conteúdo dos documentos anexados. agendada a 

pericia para dia 11/07 /2018 processo:1000025-48.2018.8.11.0045 LUCAS 

DO RIO VERDE, 5 de junho de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118553 Nr: 8710-66.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI JORGE SOARES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:OAB SP 171 045, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação do autor para que manifeste-se nos autos, acerca da 

correspondência de citação devolvida sem êxito na localização da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 5062 Nr: 1168-22.2000.811.0045

 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: NPH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação de CARLA SIMONE SCHLINDWEIN para que no prazo de 24h 

devolva os autos em cartório, sob pena de serem tomadas as medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 13495 Nr: 2381-24.2004.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20666 Nr: 1972-77.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSERSLDF, NGDR, JMS

 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:

 Intimação do autor para que impulsione o feito, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42463 Nr: 2772-32.2011.811.0045

 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: CLARO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Intimação do autos para impulsionar o feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36185 Nr: 1212-89.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que impulsione o feito no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115827 Nr: 7150-89.2015.811.0045

 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: CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBWAY LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, TIAGO GALLAS - OAB:16888/O

 3. ISTO POSTO, com base nos fundamentos retrocitados, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente ação de indenização por 

danos morais, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, restando 

extinto o processo com resolução do mérito.3.1. Com fulcro no artigo 85, § 

2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando tais verbas suspensas 

pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça.3.2. Com 
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o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.3.3. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99842 Nr: 5820-91.2014.811.0045

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO JETSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 3. Ante o exposto, acolho os embargos declaratório e, como corolário, 

sano a omissão da sentença de fls. 166/169, para modificar o item 3.2 que 

passará a conter o seguinte enunciado: “Pela sucumbência e já que 

recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fixo os 

honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º CPC) a 

partir da data do ajuizamento da ação (1º/10/2014), nos termos da Súmula 

nº 14 do STJ. Considerando que os litigantes foram em parte vencedor e 

vencido (art. 86, CPC), cada qual arcará com metade (50%) dos 

honorários, das custas e despesas processuais, vedada a compensação. 

Sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

aplico o disposto no artigo 98, §3º do CPC”3.1. Permanece, no mais, como 

está lançada a sentença. Retifique-se o registro da sentença, 

anotando-se a alteração.3.2. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 135611 Nr: 891-10.2017.811.0045

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDB, NTFB, MFSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. POSTO ISSO, julgo procedente os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de decretar a perda do poder familiar de Juliana Santos de Freitas Alves 

em relação à menor Maria Fernanda Santos de Freitas, forte nos artigos 

24 e 45, ambos da Lei n.º 8.069/90, c/c o artigo 1.638, II, do Código Civil, e 

concedo a adoção da menor ao casal Rodrigo Dantas Bergonci e Nara 

Terezinha Fornari Bergonci.3.1. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

respectivo mandado de averbação, remetendo carta precatória, se o 

caso, ao respectivo Cartório de Registro Civil, para que seja procedido o 

cancelamento do assento de nascimento original da menor e, incontinenti, 

seja realizada a lavratura de um novo registro, consoante a presente 

decisão judicial, o qual deverá ser instruído com cópia da primitiva certidão 

de nascimento (f. 30) e cópia da presente decisão, devendo ser cumprido 

integralmente o artigo 47 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), nos seguintes termos: a) não será fornecida certidão do 

mandado ora expedido, a não ser por determinação judicial e em segredo 

de justiça, para salvaguarda de direitos (art. 95, parágrafo único da Lei 

6.015/73); b) a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, 

bem como o nome de seus ascendentes, e o novo nome/prenome do 

adotado, a saber: Maria Fernanda Fornari Bergonci; c) o mandado judicial, 

que será arquivado, cancelará o registro original do adotado; d) nenhuma 

observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do 

registro.3.2. Sem sucumbência, na esteira do disposto no artigo 141, § 2º, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 3.3. Depois de 

cumpridas todas as determinações acima, arquive-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.3.4. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19485 Nr: 813-02.2006.811.0045

 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): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Vistos.

1. O autor solicitou pesquisas de endereço, as quais foram encartadas 

aos autos, porém nada manifestou a respeito.

 2. Manifeste-se, portanto, o autor sobre os endereços aportados às f. 

356-359, devendo o mesmo diligenciar nos referidos locais a fim de 

cumprir o mandado. Prazo: 05 (cinco) dias.

 3. Caso em nenhum dos referidos endereços seja o bem encontrado, 

manifeste-se o autor sobre a pretensão disposta na lei de regência.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004697-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DELFINO LOTERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, para que, no prazo legal manifeste aos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001611-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE PINHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001611-23.2018.8.11.0045 Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá proceder audiência de conciliação/mediação no dia 04 de julho 

de 2018, às 13h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 

de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101636 Nr: 22324-75.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GUILHERME ARTMANN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI EDUARDO SANO LAURINDO - 

OAB:OAB/MT 10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUIZ FILIPI CORDEIRO 

JACOMO - OAB:45.635OAB/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO 

- OAB:6.222, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 Processo n.º 22324-75.2014.811.0045.

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 Maria 

de Fátima Rabelo Jácomo contra Neri Guilherme Artmann.

Proceda-se à intimação do executado, 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 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108979 Nr: 3364-37.2015.811.0045

 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: FRANCISCA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3364-37.2015.811.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho protocolizou, 

recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse em realizar 

periciais judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. Mario Kaway Filho do 

encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito neste processo o ilustre 

médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 11 de 

julho de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor dos honorários 

periciais arbitrados anteriormente.

Intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, munida de todos os 

exames/atestados médicos, registrando-se, de maneira expressa, que a 

ausência injustificada acarretará na perda da faculdade de produzir a 

prova pericial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116216 Nr: 7368-20.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARAH ALINE COSTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAL ELÉTRICA 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 7368-20.2015.811.0045.

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.

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 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99474 Nr: 5559-29.2014.811.0045

 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: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DA SILVA CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5559-29.2014.811.0045.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo, sob pena de arquivamento.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 135624 Nr: 903-24.2017.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:SP/97.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Processo n.º 903-24.2017.811.0045.

Designo o dia 25 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]. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27361 Nr: 1380-62.2008.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO SCHICHL, EDERSON RAIMUNDO 

SCHICHL, EDEMAR EMILIO SCHICHL, LEILA CRISTINA SCHICHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 Processo n.º 1380-62.2008.811.0045.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a expedição de carta 

precatória à Comarca de Tangará da Serra/MT, registrando-se o 

referencial de endereço indicado na petição juntada na fl. 225/226 dos 

autos, 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 escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se a 

exequente, devidamente intimada acerca da impugnação à avaliação, 

apresentou manifestação.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1319 Nr: 2-33.1992.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE LONDERO, LIANE LANDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2-33.1992.811.0045.

Intimem-se os executados, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada nas fls. 488/489 dos autos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indiquem a localização e número da matrícula do bem penhorado, sob pena 

de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça e imposição de 

multa de até 20% sobre o valor do débito, na forma do que dispõe o art. 

774, inciso V e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34962 Nr: 5379-86.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislayne Aparecida Narciso 

Claro Bolonhese - OAB:MT/11.202

 Processo n.º 5379-86.2009.811.0045.

Determino a suspensão do andamento do processo, pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84124 Nr: 3639-88.2012.811.0045

 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: MARCIA ADRIANA BECKER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 4 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114215 Nr: 6270-97.2015.811.0045

 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: ERALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICI GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 6270-97.2015.811.0045.

Designo o dia 24 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]. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104003 Nr: 790-41.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 790-41.2015.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

autarquia requerida, devidamente intimada, veiculou impugnação à 

execução. Não havendo manifestação, com fundamento no conteúdo do 

art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se providencie 

o pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento de 

cumprimento de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42471 Nr: 2780-09.2011.811.0045

 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: DADAP, MMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 
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OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2780-09.2011.811.0045.

Considerando-se que foi proferida sentença homologatória de transação 

civil (fls. 29/30) e que a requerente, devidamente intimada, deixou de se 

manifestar e de promover o andamento no feito, DETERMINO o 

arquivamento do processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104159 Nr: 873-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFEO BOSCOLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Processo n.º 873-57.2015.811.0045.

Trata-se de ação de arresto ajuizada por Alfeo Boscoli Neto contra Oeste 

Projetos Ambientais Ltda, em que objetiva a concretização do arresto de 

bens da devedora.

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. 290/291). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 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, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109765 Nr: 3804-33.2015.811.0045

 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: ALFEO BOSCOLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Processo n.º 3804-33.2015.811.0045.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Alfeo Boscoli Neto contra 

Oeste Projetos Ambientais Ltda., em que objetiva a condenação da 

requerida no pagamento de determinada quantia em dinheiro.

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. 685/687). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 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, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122203 Nr: 1707-26.2016.811.0045

 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: SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEF CONSTRUÇÕES LTDA, Concessionária 

Rota do Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Bernabe Junior - 

OAB:63005 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n.º 1707-26.2016.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de citação por edital da requerida. 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 da 

requerida, não foi tentada, sem êxito, a realização da citação pessoal, 

mediante a expedição de carta precatória, nos novos referenciais de 

endereço registrados no sistema InfoJud, que seguem no anexo.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação da requerida MEF 

Construções Ltda., através dos representantes legais, mediante a 

expedição de carta precatória (endereços do InfoJud), para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, procedam ao pagamento da quantia em dinheiro 

descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no percentual de 

5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de Processo Civil], ou 

formulem embargos à ação monitória [art. 702 do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123603 Nr: 2354-21.2016.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Processo n.º 2354-21.2016.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o fito de atestar se o 

embargante, devidamente intimado acerca dos documentos juntados nas 

fls. 103/115 dos autos, apresentou manifestação. Após, venham 

conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42658 Nr: 2967-17.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 211 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 211 de 579



 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2967-17.2011.811.0045.

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada 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 dos imóveis descritos nos documentos juntados nas fls. 297/298 

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 da exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia das matriculas 

atualizadas dos bens, com o registro da penhora; c) expedir mandado 

judicial com o objetivo de efetivar a avaliação dos bens imóveis; d) 

proceder à intimação das partes acerca da ultimação dos atos 

processuais de penhora e de avaliação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23814 Nr: 1655-45.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO OSSUCHI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 153/2007.

Concedo a empresa exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para a 

indicação de bens penhoráveis. Intime-se.

Após, cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada na fl. 134 dos 

autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99120 Nr: 5290-87.2014.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUXEMBOURG BRA COM DE PRO QUIMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CELIA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 5290-87.2014.811.0045.

Desentranhe-se o mandado judicial de citação e intimação da executada, 

encaminhando-o para efetivo cumprimento, devendo, o oficial de justiça, 

caso presentes os requisitos previstos no art. 252 do Código de Processo 

Civil, realizar a citação e intimação da devedora por hora certa. Após, 

venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104940 Nr: 1250-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Processo n.º 1250-28.2015.811.0045.

Compulsando o processo, principalmente do cotejo do teor dos 

documentos juntados nas fls. 46/48 e 51/58 dos autos e da avaliação 

realizada pelo meirinho, depreende-se que subsiste fundada dúvida 

acerca do valor de avaliação, atribuído ao bem imóvel, objeto do ato de 

constrição judicial, visto que o laudo confeccionado pelo meirinho, não 

indica, com um mínimo de objetividade, as referências de preço utilizadas 

para atribuir o valor ao bem. Logo, com fundamento no teor do art. 873 do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de nova avaliação do 

bem imóvel.

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, designar data para realização da perícia e informar o valor dos 

honorários.

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.

Com lastro no conteúdo do art. 95 do Código de Processo Civil, 

ESTABELEÇO que as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser 

integralizadas pelo exequente, visto que teve a iniciativa de impugnar o 

laudo de avaliação e também porque requereu a realização de nova 

avaliação.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da exceção de pré-executividade formulada pelo executado.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125517 Nr: 3251-49.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI LIESBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:OAB-MG 56526

 Processo n.º 3251-49.2016.811.0045.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, 

de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de 

Processo Civil].

Pois bem. Da análise do material cognitivo produzido no processo, 

vislumbra-se que, de fato, por equívoco material, não houve a apreciação 

do pedido contido no item 7 da petição inicial, relativo à apresentação dos 

extratos das contas gráficas financeiras das cédulas rurais objeto da lide. 

Com efeito, tratando-se de documento comum às partes, que se encontra 

em poder da instituição financeira requerida, viável a pretensão exibitória 

do requerente [artigos 396 e 399, inciso III, ambos do Código de Processo 

Civil].

Ante o exposto, devido a existência de omissão, ACOLHO os embargos 

de declaração formulados por Irani Liesbinski, para o fim de PROMOVER a 

retificação do veredicto juntado nas fls. 90/96 dos autos e, 

consequentemente, DETERMINAR que a instituição financeira requerida 

apresente os extratos das contas vinculadas/contas gráficas financeiras 

da cédula rural n.º 89/25093-1, em relação a todo o período contratual.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

[art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101277 Nr: 22181-86.2014.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK TRANSPORTES LTDA

 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 22181-86.2014.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de intimação da empresa requerida para que 

indique a exata localização dos veículos, objeto da lide, haja vista que 

ainda não se consumou a citação da requerida e que sequer foi tentada a 

realização de qualquer diligência tendente a localizar os bens. Ademais, 

não se pode olvidar que, segundo consulta realizada no sistema RenaJud 

(fls. 106/107), a propriedade dos bens, ao que tudo indica, foi transferida 

para terceiro, que reside na cidade de Sinop/MT.

INDEFIRO o pedido de realização da citação dos sócios da empresa 

requerida, através da expedição de carta com aviso de recebimento, pois 

foi proferida decisão liminar que determinou a reintegração da requerente 

na posse dos bens, objeto da lide. Inviável, portanto, o cumprimento da 

ordem de citação e de reintegração de posse através da expedição de 

carta.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98296 Nr: 4616-12.2014.811.0045

 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: ALBERTO ALVES SALOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4616-12.2014.811.0045.

DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas InfoJud e Renajud, 

visando obter informações a respeito do atual endereço do requerente. 

Expeça-se ofício à Secretaria de Assistência Social do Estado de Mato 

Grosso e da cidade de Cuiabá/MT, com a finalidade de requisitar, no prazo 

de 10 (dez) dias, informações sobre o fato de o autor estar sendo 

atendido por algum projeto social e a respeito de possíveis registros de 

endereço do requerente.

Expeça-se ofício ao INSS, com o objetivo de requisitar, no prazo de 10 

(dez) dias, informações acerca da conta bancária em que o benefício 

previdenciário, objeto da lide, é depositado.

Proceda-se à intimação do autor, mediante a expedição de carta com 

aviso de recebimento, registrando-se o referencial de endereço indicado 

no extrato do sistema InfoJud, em anexo, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito e, consequentemente, revogação da medida liminar.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97330 Nr: 3810-74.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA NONATA BATISTA DOS SANTOS

 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 3810-74.2014.811.0045.

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 autora, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 286-74.2011.811.0045

 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: MARIANO BALABAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Processo n.º 286-74.2011.811.0045.

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 do executado, 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 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 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:

 Processo n.º 3480-48.2012.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido juntado nas fls. 120/121 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42791 Nr: 3100-59.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRY HERREIRO DE MACEDO, IZABELLY HERREIRO DE 

MACEDO, IRAQUITYARA SILVA LIMA, ARTHUR GABRIEL LIMA 
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FERNANDES, HERBERT VINICIUS LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRÓ ASFALTO SORRISO 

IPIRANGA - APASI E APASI CONCESSIONÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 Processo n.º 3100-59.2011.811.0045.

Intimem-se os exequentes, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, declinem se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121415 Nr: 1294-13.2016.811.0045

 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: IVAN LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IVETE JACOBSEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1294-13.2016.811.0045.

O ato de citação ou intimação deve se concretizar de forma pessoal à 

parte ou ao procurador constituído, neste último caso [art. 242 e art. 274, 

ambos do Código de Processo Civil]. Inviável, portanto, considerar-se 

válida a intimação da executada, quando realizada na pessoal de 

descendente. INDEFIRO o pedido de validação da intimação.

Compulsando o processo, denota-se que a executada tem domicílio 

conhecido e certo e que não foi encontrada, por causa transitória, no local 

indicado, conforme se evola do conteúdo da certidão arquivada na fl. 30 

dos autos. Expeça-se novo mandado de intimação da devedora, devendo, 

o meirinho, caso presentes os requisitos previstos no art. 252 do Código 

de Processo Civil, realizar a intimação por hora certa. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80867 Nr: 4910-69.2011.811.0045

 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: CLAUDIA CARDOSO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO MALACARNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979, 

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:54590/PR, Regisson José de 

Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4910-69.2011.811.0045.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias: a) se 

manifeste a respeito da possibilidade de conversão do rito de inventário 

para arrolamento de bens, na forma do que dispõe o art. 665 do Código de 

Processo Civil; b) a respeito da possibilidade de celebração de acordo 

para efetivar o pagamento da dívida, objeto do processo de habilitação de 

crédito n.º 1466-52.2016.811.0045, código 121706.

Expeça-se mandado judicial, com a finalidade de proceder-se a avaliação 

dos veículos descritos na petição juntada nas fls. 148/157 dos autos.

Logo após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41335 Nr: 1641-22.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO CUNHA DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte exequente a se manifestar acerca da certidão negativa de citação 

de fl. 109, da precatória cumprida em Santa Rita-PB, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 1653-36.2011.811.0045

 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: MEIRY HERREIRO DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:49707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1653-36.2011.8.11.0045.

Na ação de inventário a inércia do inventariante em promover o andamento 

no processo, não dinamiza, como consequência, a extinção da ação sem 

o julgamento do mérito, por contumácia ou abandono [art. 485, incisos II e III 

do Código de Processo Civil], visto que, dado o interesse público da 

matéria, a falta de andamento processual, por abandono ou desídia, 

produz a remoção do inventariante [art. 622 do Código de Processo Civil] 

ou o arquivamento do processo até o efetivo cumprimento da 

determinação judicial.

Este entendimento encontra suporte em expressivo entendimento firmado 

na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, REsp 

n.º 1.537.879/PR, 3.ª Turma, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 

26/04/2016; STJ, AgInt no AREsp n.º 225.534/PR, 4.ª Turma, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, j. em 08/11/2016].

Pois bem. Na hipótese concreta, segundo os informes produzidos no 

processo, é possível divisar que a inventariante, devidamente intimada, em 

diversos momentos distintos, para o efeito de promover o andamento do 

processo, quedou-se inerte (fls. 24/29 e 38/45). Por conseguinte, devido à 

lenta/vagarosa tramitação do processo, como consequência direta de um 

imperativo de lógica e de razão e como forma de prestar reverência ao 

princípio da economia processual, DETERMINO o arquivamento 

administrativo do presente processo de inventário.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87932 Nr: 1782-70.2013.811.0045

 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: LUIZ GUSTAVO SILVA BATISTA, YASMIN BATISTA DA 

SILVA, MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA MARTINS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, FABIA CAROLINA MORRETO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1782-70.2013.8.11.0045.

Na ação de inventário a inércia do inventariante em promover o andamento 

no processo, não dinamiza, como consequência, a extinção da ação sem 

o julgamento do mérito, por contumácia ou abandono [art. 485, incisos II e III 
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do Código de Processo Civil], visto que, dado o interesse público da 

matéria, a falta de andamento processual, por abandono ou desídia, 

produz a remoção do inventariante [art. 622 do Código de Processo Civil] 

ou o arquivamento do processo até o efetivo cumprimento da 

determinação judicial.

Este entendimento encontra suporte em expressivo entendimento firmado 

na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [cf.: STJ, REsp 

n.º 1.537.879/PR, 3.ª Turma, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 

26/04/2016; STJ, AgInt no AREsp n.º 225.534/PR, 4.ª Turma, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, j. em 08/11/2016].

Pois bem. Na hipótese concreta, segundo os informes produzidos no 

processo, é possível divisar que a inventariante, devidamente intimada, em 

diversos momentos distintos, para o efeito de promover o andamento do 

processo, quedou-se inerte (fls. 125/135). Por conseguinte, devido à 

lenta/vagarosa tramitação do processo, como consequência direta de um 

imperativo de lógica e de razão e como forma de prestar reverência ao 

princípio da economia processual, DETERMINO o arquivamento 

administrativo do presente processo de inventário.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88647 Nr: 2537-94.2013.811.0045

 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: RAQUEL FRANCISCA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2537-94.2013.8.11.0045.

Intime-se a inventariante, mediante a expedição de mandado judicial e 

através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias promova o andamento no processo de inventário, realizando o 

cumprimento da decisão judicial juntada na fl. 82 dos autos, sob pena de 

arquivamento.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89467 Nr: 3352-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL, ATLÂNTICO FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAUFORT PEÇAS E SERVIÇOS 

HIDRALICOS LTDA ME, FREDERICO DE LIMA RAMIRES, ALMIR RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3352-91.2013.811.0045.

Considerando-se que existem evidências concretas que demonstram a 

efetiva consumação da cessão do crédito, objeto da demanda (fls. 

100/101), DEFIRO o pedido de modificação/inclusão do polo ativo da 

demanda, para o fim de DETERMINAR que a companhia Atlântico – Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados passe a integrar 

o polo ativo da lide, em substituição a instituição financeira Banco 

Santander S/A. Providencie-se a regularização dos registros de 

distribuição do processo. Intimem-se a cedente e a cessionária.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102427 Nr: 22749-05.2014.811.0045

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:SP/94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22749-05.2014.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de suspensão do processo, haja vista que não 

há o enquadramento em qualquer das situações hipotéticas preconizadas 

no art. 313 e no art. 921, ambos do Código de Processo Civil. A 

suspensão do processo, com fundamento no teor do art. 313, inciso II do 

Código de Processo Civil, pressupõe que as partes litigantes 

convencionem o sobrestamento do processo, ou seja: que o autor e o réu 

ajustem a paralisação do andamento do processo. Na hipótese concreta, o 

réu sequer foi citado, de maneira que se mostra totalmente inviável o 

sobrestamento do processo.

Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83007 Nr: 2462-89.2012.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO SACHSER, ANILTON SACHSER, ROSALIA 

PAULINA DA SILVA SACHSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORA, SILMARA CORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 4 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 4323-47.2011.811.0045

 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: ARNO SACHSER, ANILTON SACHSER, ROSALIA 

PAULINA DA SILVA SACHSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORA, SILMARA CORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 4 de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109102 Nr: 3430-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BERTOLDO, LUIS HENRIQUE 

DE MAGALHÃES BERTOLDO, BANCO COOPERATIVO SICREDI OURO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS - OAB:OAB/MT 

19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:11208-B/MT

 Processo n.º 3430-17.2015.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido juntado nas fls. 128/129 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94685 Nr: 1603-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco)dias, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000289-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CARVALHO HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000289-65.2018.8.11.0045. 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. 

Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a emenda da 

petição inicial para determinar que o autor juntasse ao processo prova 

material idônea que demonstre a aquisição do bem de consumo (nota 

fiscal). Porém, até o presente momento, o autor não acostou aos autos 

qualquer documento idôneo que demonstre a relação jurídica entre as 

partes. Isto por si só, já seria obstáculo intransponível à concessão da 

antecipação de tutela. Não obstante isso, do material cognitivo produzido 

no processo, depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que 

não subsistem evidências mínimas que demonstrem a existência de 

vício/defeito no produto (‘fumus boni iuris’). A verificação deste fato, na 

hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o 

conjunto de subsídios probatórios que circundam o fato – circunstância 

que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da 

antecipação de tutela. D’outra banda, o requerente também não logrou 

êxito em expor qualquer situação que possa dar azo e recomendar que o 

perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito 

que objetiva proteger (‘periculum in mora’). Vale dizer: não há falar, dado o 

manancial informativo existente no processo, em risco de ineficácia do 

provimento principal, principalmente porque os fatos que oferecem 

substrato jurídico ao pedido deduzido na petição inicial (vício/defeito do 

produto, se concretizaram no início do mês de setembro de 2017, e o 

ajuizamento da demanda somente se efetivou em 29 de janeiro de 2018) 

— o quê exclui a urgência, afasta a ocorrência, ainda que no seu estado 

potencial, de risco iminente de dano e, como corolário natural, não justifica 

a antecipação da tutela jurisdicional, nos moldes em que foi ventilada. Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Com lastro no teor 

do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 27 de junho de 2018, às 15h30min. Intime-se o requerente, através do 

advogado constituído. Proceda-se à citação e à intimação das rés. O 

prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Concedo ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001332-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER HAROLDO KOTHRADE (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO ASSESSORIA CONSULT E PLANEJAMENTO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001332-37.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 695 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação para o dia 25 de 

julho de 2018, às 10h30min. Intimem-se os requerentes. Proceda-se à 

citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 

de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 108007 Nr: 2838-70.2015.811.0045
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 156) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002614-47.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JULIANO SILVA 

PERES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 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. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois 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 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A seguradora repassou o valor da indenização ao filho do falecido, 

Marcos Alex Carvalho, de boa–fé, uma vez que este declarou ser o único 

herdeiro do de cujus, não constando na certidão de óbito do falecido a 

existência de outros filhos (Id 9630714). Legítimo o pagamento realizado a 

Marcos à época, não se podendo exigir da seguradora investigação da 

vida pregressa do segurado a fim de ter ciência da eventual existência de 

outro beneficiário do seguro DPVAT. Em relação aos danos morais, tenho 

que a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo à 

reparação por danos morais, pois não foi capaz de romper com o equilíbrio 

psicológico ou atingir a honra e imagem do autor, tratando-se de mero 

aborrecimento ou dissabor, aos quais todos estão sujeitos. Muito embora 

tenha ocorrido impasse diante do pagamento do valor da cobertura 

securitária, não se vislumbra dos fatos situação que tenha impingido abalo 

moral, indignação ou lesão na esfera íntima do autor a autorizar a 

condenação em danos morais. O caso, inclusive, não trata de dano in re 

ipsa ou dano moral presumido, razão pela qual era ônus da parte autora 

demonstrar os prejuízos gerados, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual 

não se desincumbiu. Aliás, para demonstrar a impropriedade de se 

conceder judicialmente indenizações por danos morais em decorrência de 

mero aborrecimento ou dissabor, importante mencionar a orientação de 

Yussef Said Cahali (in Dano Moral, 4ª ed., Editora RT, São Paulo, 2011, p. 

51/53), in verbis: (...) Vivemos um período marcado por aquilo que se pode 

denominar banalização do dano moral. Noticias divulgadas pela mídia, 

muitas vezes com estardalhaço, a respeito de ressarcimentos milionários 

por alegado dano moral, concedidos por juízes no país e no exterior, 

acabam por influenciar as pessoas, que acabam por crer na possibilidade 

de virem a receber polpudas indenizações por aquilo que, a rigor, menos 

que dano moral, não constitui mais que simples aborrecimento, 

advertindo-se que somente fatos e acontecimentos capazes de abalar o 

equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para a indenização 

por dano moral, sob pena de banalizar o instituto, atribuindo reparação a 

mesmos incômodos do cotidiano. (...) Nesse sentido, o dano moral 

somente ingressará no mundo jurídico, gerando a subseqüente obrigação 

de indenizar, quando houve alguma grandeza no ato considerado ofensivo 

a direito personalíssimo. Assim, inexiste dano moral ressarcível quando o 

suporte fático não possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar 

dor e padecimento íntimo. Não configura dano moral mero dissabor, 

desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas 

relações e atividades cotidianas. (...) O atentado ao bem-estar psicofísico 

do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para 

ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de 

escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em 

sociedade. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial e declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio 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 fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010640-51.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BM SERVICOS DE CADASTROS E CREDITOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

ELI HEBER GRAGEL OAB - MT15037 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação da parte reclamada, INTIMO a parte reclamante para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de junho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFAR JUVELINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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 DESPACHO Processo: 

1002982-90.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JOSEFAR JUVELINO DE 

CARVALHO REQUERIDO: GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 

ME, TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Compulsando os autos, extrai-se 

que a parte Recorrente realizou pedido dos benefícios da gratuidade 

processual, não fazendo também comprovação de sua qualidade de 

necessitada, bem como deixou de juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência da parte. Dessa forma, intime-se o Apelante para, no 

prazo de 48 horas, acostar aos autos declaração de hipossuficiência da 

parte, bem como comprovar sua condição de beneficiário da justiça 

gratuita através de documentos, sob pena de deserção do recurso. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003364-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003364-49.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE FIGUEREDO DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Compulsando os 

autos, extrai-se que a parte Recorrente realizou pedido dos benefícios da 

gratuidade processual, não fazendo também comprovação de sua 

qualidade de necessitado, bem como deixou de juntar aos autos 

declaração de hipossuficiência da parte. Dessa forma, intime-se o 

Apelante para, no prazo de 48 horas, acostar aos autos declaração de 

hipossuficiência da parte, bem como comprovar sua condição de 

beneficiário da justiça gratuita através de documentos, sob pena de 

deserção do recurso. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004506-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SOUZA MESSIAS (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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004506-88.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EVERTON SOUZA MESSIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos em relação ao valor 

incontroverso, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 13186812. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Intime-se o reclamado para manifestação quanto ao pedido de pagamento 

do valor remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de junho 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003108-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE HELENA BARBOSA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

O DIA 17 DE JULHO DE 2018, ÀS 17H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002382-69.2016.8.11.0045. REQUERENTE: VAGNO ALVES DE MELO 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Embargos Declaratórios (ID. 12405866) manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, e 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao 

juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, 

não estando sujeitos a preparo”. Em que pese os argumentos narrados 

pela parte embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Com efeito, as questões suscitadas, são provenientes de 

discordância meritória. Portanto, não existe qualquer indicação de erro, 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de maio 

de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1003848-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA (RÉU)

EMILIO ANTONIO TREMEA (RÉU)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 17/07/2018 Hora: 

17:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial, 

bem como da Decisão id11615196, especialmente para prestar a caução 

do pagamento referente aos três meses de alugueres, previstos no artigo 

59 da Lei 8.245/91.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010805-98.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI DE FATIMA PALINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS SALFER SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EMELAU JUNIOR OAB - MT0020226A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 12399032, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 05 de junho de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ LOPES XIMENES (REQUERENTE)

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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000617-92.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EVERTON LUIZ LOPES XIMENES Parte Ré: REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO 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 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 (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 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, em desfavor de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. A matéria fático-jurídica debatida 

nos presentes autos, decorre de pedido de indenização por danos morais 

em virtude de demora no atendimento bancário. Pois bem, as articulações 

invocadas pelos litigantes, bem como os documentos por eles juntados, 

indicam que a parte Reclamante se fez presente em um das agências 

pertencentes à instituição Reclamada, tendo lá permanecido por 

aproximadamente 01h (uma hora) até ser efetivamente atendido. Na 

espécie, mesmo que reconhecido que houve demora no atendimento 

bancário, 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. 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. 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 dos Bancos é admissível. Pelo contrário. A 

controvérsia revela falha na prestação de serviço que merece atenção do 

Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, pesadíssimas pelos 

órgãos regularmente constituídos. No entanto, a espécie não revela 

qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o evento 

danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Nesse sentido, 

decisão da Turma Recursal Cível do Estado do Rio de Janeiro, como se vê 

do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL 

AFASTADO. AUSENTE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO 

ABORRECIMENTO DO COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 14/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS 

, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/11/2014) Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do nosso 

Estado, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO 

BANCO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO 

MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O tempo de 

espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto 

(01h04min.), embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a 

responsabilização da Instituição Bancária por dano moral. Situação que 

não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa” e, portanto, exige 

comprovação do dano moral, situação vexatória, humilhante ou violadora 

de direitos da personalidade. Reforma da sentença para julgar 

improcedente a ação. (Recurso Inominado N. 0033430-06.2013.811.0001, 

Relator JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 27/02/15) Ante o exposto e por 

tudo mais que constam nos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido 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. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010589-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ELIAS DOS SANTOS (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 CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 05 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000843-97.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARILENE TEIXEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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 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. Nao 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. Trata-se de Reclamação 

proposta por MARILENE TEIXEIRA DE SOUZA, requerendo, em síntese, a 

retificação das faturas contestadas referente aos meses 12/2017 a 

02/2018. Afirma que o valor aferido nas faturas em questão, são muito 

superiores as apuradas normalmente e que não há nenhum motivo para o 

super faturamento dos valores. Por essas razões requer o refaturamento 

das faturas referente aos meses 12/2017 a 02/2018, bem como a 

condenação da ré em danos morais. Em sede de contestação, a 

Reclamada, alega, em síntese, que a variação no consumo não 

ultrapassou os limites da normalidade não existindo possibilidade de ser 

isentada do pagamento das respectivas faturas. Assevera ainda que “se 

o consumo de energia é fato incontroverso, a autora deve arcar com sua 

contraprestação, motivo pelo qual não merece qualquer revisão as faturas 

dos meses em questão. Destarte, a Reclamada não traz qualquer tipo de 

prova que contrarie as alegações da parte autora, aliás, não traz qualquer 

tipo de prova que corrobore suas alegações e legitime o valor das faturas 

cobradas. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus 

da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a doutrina é pacífica. 

Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa Maria de 

Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 2002): "[...] a 

parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) não poderá alegar 

cerceamento de defesa porque, desde o início da demanda de consumo, 

já sabia quais eram as regras do jogo e que, havendo non liquet quanto à 

prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova." No mesmo 

sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no Direito 

Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): "[...] é orientação 

assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra de julgamento e, 

como tal, se reveste de relevância apenas no momento da sentença, 

quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". Conclui, ao final, 

que "... somente após o encerramento da instrução é que se deverá 

cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. Nem poderá 

o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão está previsto 

expressamente no texto legal". Pois bem, analisando detidamente os autos 

e compulsando as provas produzidas, tenho que a parte autora 

demonstrou suficientemente o alegado, enquanto a Reclamada apresentou 

meras alegações, não trazendo aos autos provas que contrariassem as 

alegações da parte autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Em se 

tratando de fato extintivo, o ônus da prova é da reclamada e, uma vez não 

comprovado, impõe o reconhecimento das alegações da inicial, que 

encontram ressonância nos documentos existentes nos autos, inclusive 

no próprio histórico de consumo juntado pela Reclamada, os quais 

demonstram a média de consumo da reclamante em patamar incompatível 

com os valores cobrados pela reclamada. Independentemente desse fato, 

as alegações da inicial são verossímeis, na medida em que se constata 

que a média de consumo demonstrada é muito aquém dos valores 

cobrados. Constatada a cobrança abusiva de valores a falha na 

prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada a 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Assim, sendo 

abusiva a cobrança, torna-se evidente o ato ilícito. Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, pois, da análise dos 

autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar 

a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, 

aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano 

moral. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, 

cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os 
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princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de 

sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se 

que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte reclamada, pelo descaso para com a parte 

consumidora, ante a sua conduta reiterada de cobrança acima da média 

de consumo de energia. Acrescenta-se ainda o fato de que já são várias 

reclamações judiciais e até o momento não consta nenhuma medida por 

parte da reclamada a fim de verificar o consumo real da reclamante, como 

por exemplo, vistoriar o imóvel residencial no intuito de averiguar o motivo 

do aumento do consumo de energia. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, 

para o fim de: A) DECLARAR indevido o valor abusivo cobrado na fatura 

nos meses DEZ/2017 A FEV/2018, bem como DETERMINAR a sua revisão 

para a média de consumo da reclamante, tendo como base os 03 últimos 

meses, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com incidência a partir 

prolação desta sentença; C) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para à MM. Juiza 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 14 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. Homologo a 

decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95 . [1] II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de maio de 2018. Melissa 

de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-36.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. AVANZINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte reclamante para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 05 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVSON ANTONIO PREUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

Conciliação designada para o dia 18/07/18 HORA: 14:15 (MT), a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20997 Nr: 2267-17.2006.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.J. NISCHOR E CIA LTFA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBOSUL COMPUTADORES LTDA, HELIO 

LOPES PINHEIRO JUNIOR, MARIA GERALDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, MARCELO LEAO PUTINI - OAB:PR/48166

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo M. J. NISCHOR E CIA 

LTDA ME sob o argumento de que a sentença proferida nos autos foi 

contraditória, uma vez que a sentença extinguiu o feito sem resolução do 

mérito por abandono da causa.

Justifica em síntese, que o autor não se manifestou no feito conforme 

determinação de fls. 362, em razão da pendência da diligência da 

deliberação de fls. 354-v, o qual deferiu a penhora de bens do executado, 

mas não foi cumprida pela secretaria.

Desta forma, requer que seja acolhido o presente recurso, para o fim de 

sanar a contradição existente.

É o sucinto relatório.

Fundamento e Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo 

(art. 83 da Lei 9.099/95).

Compulsando o feito verifico que, de fato, a determinação de fls. 354-v, 

pertinente à realização da penhora não foi devidamente cumprida pela 

secretaria, de forma que há contradição na r. sentença.

Outrossim, sem mais delongas, constata-se, a existência do citado vício 

na sentença atacada, motivo pelo qual, os presentes embargos merecem 

total acolhimento.

Isto posto, pelos fatos e fundamentos, recebo e ACOLHO os presentes 

Embargos de Declaração para tornar sem efeito a r. sentença de fls. 

367/367-v.

Sem prejuízo, determino o cumprimento da deliberação de fls. 354-v.

Intime-se.

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

 Vistos.

Dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95 que, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”.

Outrossim, no âmbito do Juizado Especial prevalece a primazia dos 

Princípios Norteadores como o da Oralidade, Simplicidade, Informalidade, 

Economia Processual e Celeridade, ambos descritas no art. 2º da Lei 

9.099/95, logo o pedido formulado pelo reclamado para suspender o 

processo por 01 (um) ano, é incompatível com a competência do juizado, 

em especial ao princípio da celeridade, princípio este fundamental no 

âmbito do juizado.

Posto isto, indefiro o pedido de suspensão.

Intime-se o Exequente pra dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

As providências.
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 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34379 Nr: 4140-47.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86235

 Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial.Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito.Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16138 Nr: 641-94.2005.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERENICE BERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR AGUIAR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado o relatório.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por MARIA BERENICE 

BERTI em face de OSMIR AGUIAR CAMPOS, visando o recebimento do 

valor de R$ 30.679,82 (trinta mil, seiscentos e setenta e nove reais e 

oitenta e dois centavos).

Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização de 

bens do executado, todas infrutíferas.

Desta forma, com fulcro no artigo 53, § 54º da Lei n. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis.

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, encaminhando-se 

aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos termos do artigo 

782, § 3° do Código de Processo Civil.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Publique-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001972-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO KREIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR DOS REIS DE FRANCA BENICIO (REQUERIDO)

ROGERIO FRANCISCO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1001972-40.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA REQUERENTE: CELSO KREIN REQUERIDO: ROGÉRIO 

FRANCISCO DE JESUS REQUERIDO: JONAIR DOS REIS DE FRANÇA 

BENICIO VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizado por CELSO KREIN contra o ROGÉRIO FRANCISCO DE JESUS E 

JONAIR DOS REIS DE FRANÇA BENICIO. Pois bem. Para a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a declaração exigida no 

art. 99, § 3º do CPC. Em contrapartida, o mencionado benefício é passível 

de indeferimento se presente, prova em sentido contrário à alegação de 

necessidade. Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou 

demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora, assim, determino 

a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

autora instrua o feito com cópia de comprovante de rendimento ou suas 

três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, outro documento 

que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Em impossibilidade de 

comprovar os seus rendimentos, proceda ao recolhimento das custas 

judiciais, no mesmo prazo acima aludido. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de junho de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CANDIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000726-09.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 22.896,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ANA CANDIDA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 04/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001449-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001449-28.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 19.667,49; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER no dia 04/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou 

às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 5 de junho de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001565-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001565-34.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

13/06/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de junho de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001402-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001402-54.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ALEXANDRE ARAUJO SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 04/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA APARECIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001640-73.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 58.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: IVANIA APARECIDA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 04/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001535-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001535-96.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

DOUGLAS HENRIQUE MOTA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 04/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia LUCAS DO RIO VERDE, 5 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001527-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001527-22.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ANTONIA DA SILVA CORREA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 04/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ED WILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001530-74.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 29.574,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ED WILSON DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 
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da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 06/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003670-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMITO ANTONIO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003670-18.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

VALMITO ANTONIO TELES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 06/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87448 Nr: 1267-35.2013.811.0045

 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: ALEXSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, 

GENERAL MOTOR DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759-MT, Fabio Rivelli - OAB:19023-A, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Posto isto:a)ACOLHO os embargos de Declaração das 

requeridas/embargantes: Bressan. Lamonato & Cia Ltda e General Motors 

do Brasil S/A, para fixar o prazo de 15(quinze) dias, após o trânsito em 

julgado da sentença, para o cumprimento da obrigação de 

fazer.b)ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração interposto 

pelo autor Alexsandro da Silva as pp. 457/460, para:b.1) condenar as 

requeridas ao pagamento das despesas de toda a documentação do 

veículo a ser substituído, tais como as taxas e o licenciamento, bem como, 

as despesas referentes a transferência do financiamento.b.2) Para 

determinar que a substituição do veiculo e respectiva devolução do 

automóvel, seja realizada de forma concomitante, ao invés de condicionar 

a substituição do veiculo, a prévia devolução do automóvel, mediante 

termo de recebimento,b.3) Por fim, esclareço que deve ser considerado o 

valor do novo veículo Cruze a ser entregue, para fins de cálculo do valor 

dos honorários advocatícios, além dos danos materiais e morais 

suportados.No mais, mantenho os demais termos da aludida sentença, 

com vista ao seu integral cumprimento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 22-08.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenio Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Schneider - OAB:5238/MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13087 Nr: 29-97.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112729 Nr: 4048-97.2016.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGSdF, Josiane Santos Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pinto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de sua patrona habilitada, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 25 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 81407 Nr: 244-63.2012.811.0021

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte requerente 

acerca do retorno dos autos à 1ª Instância, para que, querendo, 

manifeste-se com o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 110578 Nr: 2761-02.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Araguaia - CISMA, AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744, Rilis 

Evangelista de Oliveira - OAB:12346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada do comprovante de 

correspondência devolvida à fl. 69 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83279 Nr: 2122-23.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Pereira da Silva Cortez

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95078 Nr: 3877-14.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rames Ibrahim Baddauhy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT.

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista a juntada da petição do 

requerido de fls. 220/362.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 526-62.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César Pereira da Paixão, Eliana Paixão, Valdir 

Pereira da Paixão, Maria de Lurdes Ottoni Paixão, Gerson Andrade 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Marcelo Zanelato, Pedro de Oliveira, 

Sergio Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ADAMCZIK - 

OAB:28721/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono habilitado, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95165 Nr: 3931-77.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli José da Silva, Jerônimo Gomes dos Santos, Espólio 

de Ademar Alves, Cacilda Alves Borges, Fausto Roberto dos Santos, 

Ermiro Arantes Machado, Humberto Dantas Maia, Luziam Maria de 

Rezende Maia, Espólio de Gabriel Alves Figueiredo, Maria Dilma Volpini 

Figueiredo, Cleumar Calaça, Cleunice Calaça, Maria Helena Batista Pereira, 

Melchiades Pinel Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes 

EXEQUENTES, por meio de seu(s) patrono(s) habilitado(s), para que no 

prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento do feito requerendo 

medidas úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a(s) 

informação(s)/petição(s) retro juntada(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106409 Nr: 499-79.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Fulanetti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos informações bancárias para transferência dos 

valores liberados nos autos, conforme informado no ofício de fl. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 105880 Nr: 161-08.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmosina Coelho da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos informações bancárias para transferência dos 

valores liberados, conforme informado nos ofícios de fls. 58/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88022 Nr: 2452-83.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos informações bancárias para transferência dos 

valores liberados no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 647-95.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertino Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos informações bancárias para transferência dos 

valores liberados nos feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88945 Nr: 3320-61.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneide Alves Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos informações bancárias para transferência dos 

valores liberados no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86016 Nr: 526-67.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevan Francisco Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos informações bancárias para transferência dos 

valores liberados no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95680 Nr: 4284-20.2014.811.0021

 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): Aldeci Antunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte requerente, por 

meio de seu patrono habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos informações bancárias para transferência dos 

valores liberados no feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE VENDRUSCOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 117048 Nr: 171-18.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozaniel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOZANIEL FERREIRA, Cpf: 

00530613140, Rg: 2265146-2, Filiação: Alice Ferreira Neto e Arnon Sabino 

de Souza, data de nascimento: 09/05/1968, brasileiro(a), natural de 

Bandeirantes-GO, solteiro(a), serviços gerais/lavrador, Telefone 66-9 

8129-2445. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU para que no prazo de 30 (trinta) dias se 

manifesta-se ao interesse dos objetos apreendido nos autos

Despacho/Decisão: Não havendo o encontro do réu e não sendo 

determinada a destinação dos demais bens apreendidos, determino que a 

secretaria expeça edital com o prazo de 30 (trinta) dias, para que 

eventuais interessados pleiteiem a devolução dos bens apreendidos.Não 

havendo qualquer resposta ou pedido/impugnação no prazo editalício, 

determino que a Secretaria proceda à destruição dos bens, certificando o 

evento nos autos.Após, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova deliberação.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, Marinalva Borges dos 

Santos, digitei.

Água Boa, 30 de maio de 2018

Francileudo de Sousa Chagas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 92101 Nr: 1639-22.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Ferreira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Augusto Franciscon 

Reis - OAB:44.320, Elder Ferreira Da Silva - OAB:15619E, Enivaldo R. 

da Silva Junior - OAB:41.025, Francisco Das Chagas Gonçalves Belo 

- OAB:46.139, Leonardo Pimenta Franco - OAB:20.628, Marcella 

Gonçalves Alves - OAB:43.791, Rayane Suellen Rios - OAB:38.256/DF
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 INTIMAR ADVOGADO(A,S) DO(S) RÉU(S) ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE BRASILIA DF, PARA 

ACOMPANHAR(EM) O ANDAMENTO DA(S) MISSIVA(S) INDEPENDENTE DE 

NOVA(S) INTIMAÇÃO(ÕES) DESTE JUIZO, BEM COMO CINTIFICÁ-LO DA 

AUDIÊNCIA INSTRUTORIA DESIGNADA PARA O DIA 03 DE JULHO DE 

2018, AS 16:00 HORAS (MT), QUE SE REALIZARA NESTA COMARCA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108761 Nr: 1700-09.2016.811.0021

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Guilherme Pires Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

MANIFESTAR SOBRE A ARMA APREENDIDA NOS AUTOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 113484 Nr: 4427-38.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Sergio dos Reis de Paula, Jandson 

Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado 

no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – Ao receber a 

denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação do réu ou do 

querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do 

Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de informações 

sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV – a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.10. Acerca do 

material bélico apreendido nos autos, nos termos do que estabelece a 

Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de julho de 2011, art. 25 da Lei 

10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ deverá o Ministério Público e 

a Defesa na primeira oportunidade que lhes couber falar nos autos, 

manifestarem-se sobre interesse/necessidade na manutenção ou 

restituição do material apreendido nos autos.11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 07 de novembro 

de 2017.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58710 Nr: 1448-77.2014.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA CARDOSO DE BRITO - 

OAB:14.441/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358/MT

 Certifico que em virtude de que este gestor foi convocado para participar 

do curso no novo CPC, na cidade de Cuiabá-MT, nos dias 11 aos dias 15 

de Abril de 2016, redesigno a sessão de Conciliação para o dia 

28/04/2016, ás 12:00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58710 Nr: 1448-77.2014.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA CARDOSO DE BRITO - 

OAB:14.441/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358/MT

 Ficam vossas senhorias initmados para comparecer na Sessão de 

Conciliação designada para o dia 15/03/2016, às 12:00hs-MT, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos de Alto Araguaia-MT. Solicitamos 

confirmação de presença pelo Email. Centro.altoaraguaia@tjmt.jus.br.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74794 Nr: 3291-09.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRS, JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 74794

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74412 Nr: 3000-09.2016.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M, FRS, ADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 74412

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78249 Nr: 104-56.2017.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES TEODORO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Código n.° 78249

Vistos.

Intime-se a Requerente para, se desejando, impugnar a contestação 

contida na referência 25, no prazo legal.

 Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80233 Nr: 1378-55.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DO CARMO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 80233

Vistos.

DEFIRO o requerido na referência 15, DEVENDO a Senhora Gestora 

providenciar o necessário.

 Advindo resposta da citação e/ou apresentado contestação, intime-se o 

Requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80054 Nr: 1279-85.2017.811.0020

 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: ANA FERREIRA DE SOUZA, PEDRO FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 80054

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20 de julho de 2018 às 

12h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74351 Nr: 2969-86.2016.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA - 

ME, MARIA DEVANIR KEHRVALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 74351

Vistos.

Considerando que a finalidade da presente missiva, bem como a 

competência limitada deste Juízo Deprecado para analisar os Embargos à 

Execução protocolados pela Executada, devolva a missiva, com as baixas 

e anotações necessárias, grafando nossas homenagens.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62616 Nr: 739-08.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDA, IDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Código n.° 62616

Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido desta demanda e as pendências do 

cumprimento integral das decisões proferidas por este Juízo, diga-se de 

passagem, não por culpa deste, DETERMINO:

 I – Dê-se vistas a Defensoria Pública para se manifestar e/ou requerer o 

que entender de direito, em especial informando a atual situação da 

Requerente, pelo prazo legal; e,

 II – Com o retorno, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar 

e/ou requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60238 Nr: 2651-74.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - Espólio, OLAVO 

TEOBALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO LOURENÇO DE SOUZA, LUCIA 

DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA, DORIEDSON CAVALCANTE DA 

SILVA, MANOEL LOPES STORTO, CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES, 

GERSON BUENO, ANTONIO MARTINELLI, JOÃO BATISTA MORAES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT, Francisco Genésio Bessa de Castro - 

OAB:195646A-SP, GISELE GAUDÊNCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:7335/MT, Luis Gustavo Orrigo Ferreira Mendes - 

OAB:19.015/DF, Romulo Martins Nagib - OAB:45.233/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 60238

Vistos.

Anoto que, o teor da certidão contida na referência 133 não dar azo a 

reanalise de pedido liminar, que diga-se de passagem, já decidido pelo 

E.TJ/MT; ou seja, não restabelecem/ressurgem os requisitos do artigo 300 
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do CPC; e ainda, que o ato citatório não foi realizado com finalidade de 

auto de constatação. Sendo assim, deixo de reanalisar o pedido de liminar 

contido na referência 135.

Ato contínuo, DETERMINO:

 I – Intimem-se via Advogado os Requeridos que apresentaram 

contrarrazões, para que, se desejando, se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão; e,

II – Intime-se o Requerente para que, se manifeste e/ou requeira o que 

entender de direito em relação aos Requeridos não citados até o momento, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64826 Nr: 1833-88.2015.811.0020

 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: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 64826

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018 às 

16h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72141 Nr: 1577-14.2016.811.0020

 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): GUSTAVO DE MELO ANICEZIO, 

VANDERALQUES DE CASTRO, AUREO SIERRA DA SILVA, 

CONSTRUTORA MESQUITA LTDA, ODONI MESQUITA COELHO, INÊS 

MORAES MESQUITA COELHO, CARLOS ALVES DE ABREU, LUCIDARIA 

PAES FERREIRA NUNES, NÁDIA PAES FERREIRA, LORENA RODRIGUES 

DE MELO LELES, ADILSON DE PEREIRA DE QUEIROZ, WANDERLEY 

OLIVEIRA FRAGA, JANAINA BORGES DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS 

SCHNITZER, JULIANO FRANCO DE MORAIS, RODRIGO CAMPOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:4198, 

Maurício Magalhães Faria Junior - OAB:9.839/MT, Maurício 

Magalhães Faria Neto - OAB:15.436/MT, MAURICIO MAGALHAES 

FARIA NETO - OAB:15436, Paulo Cezar Rebulli - OAB:MT/ 7565

 Código n.° 72141

Vistos.

Certifique os Requeridos foram regularmente citados, bem como, se 

apresentaram manifestação.

 Após, tornem os autos conclusos pra deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66086 Nr: 2352-63.2015.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDA, KADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO RUI - 

OAB:13145/MS

 Código n.° 66086

Vistos.

Ante o trânsito em julgado, cientifiquem as partes do retorno dos autos; 

após, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90573 Nr: 6676-28.2017.811.0020

 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: JACIRA BORGES FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 90573

Vistos.

Atento ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, dê-se vistas a 

Defensoria Pública Estadual para, se desejando, se manifestar sobre o 

parecer do NAT contido na referência 12, pelo prazo legal.

 Após, renove vistas ao Ministério Público para se manifestar, no prazo 

legal.

 Ultrapassados os prazos, com ou sem manifestações, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 1427-96.2017.811.0020

 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: KPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSMAR DOS SANTOS - 

OAB:2937

 Código n.º 80309

Vistos.

Inicialmente, DETERMINO a Senhora Gestora que proceda perante o 

Distribuidor a complementação dos dados cadastrais do Requerido, 

utilizando as informações apresentadas em sua contestação.

No mais, ante a contestação apresentada na referência 25, dê-se vistas a 

Defensoria Pública para, se desejando, apresentar impugnação, no prazo 

legal.

 Advindo o feito, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.
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Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83869 Nr: 3424-17.2017.811.0020

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDN, PID

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 83869

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou requerer o 

que entender de direito, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87131 Nr: 4948-49.2017.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE FERREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSMAR PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87131Vistos. (...).Ato contínuo, analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

designo audiência de mediação e conciliação para o dia 18 de julho de 

2018 às 15h00min (Horário Oficial do Estado). Proceda-se o Sr. Gestor ao 

necessário para a realização da Sessão de mediação e conciliação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.Em havendo conciliação, dê-se vista dos autos ao MPE para 

manifestação. Após, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.Cite-se e intime-se, devendo a Parte Requerida esclarecer, no 

prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de 

conciliação.Restando infrutífera a tentativa de conciliação, dê-se vida ao 

comando do art. 335 do NCPC, devendo a Parte Requerida apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora 

designada, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Parte 

Autora.Após, intime-se a Parte Autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: a) havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no 

prazo de 15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; c) em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86365 Nr: 4653-12.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 86365

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 26951 Nr: 1350-68.2009.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FLÁVIO DE CARVALHO (ESPÓLIO), 

ANTONIO JOSE DE MORAES, ABERIDES NOGUEIRA DE MORAES, 

LEOPOLDINA CARVALHO DE OLIVEIRA, ANA CARVALHO DE MORAES, 

UBALDINA CARVALHO NOGUEIRA, GIOVANA FERREIRA MAGALHÃES 

CARVALHO, MILTON DE CARVALHO, FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA 

CARVALHO, VANIA CARVALHO DE OLIVEIRA MELO, NORIVALDO 

ANTONIO DE MELO, MARIA CARVALHO CARDOSO, RONALDO JOSÉ 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, MARIA INEZ MECENAS DO CARMO - 

OAB:5.852-MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Certifico para os devidos fins que, ficam Vossa Senhoria na qualidade de 

procuradores das partes intimados da r. decisão a seguir transcrita: 

Código n.° 26951 Vistos, em correição. Analisando os autos com 

acuidade, por se tratar de processo passível de transação entre as 

partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 18 de junho de 2018 às 14h00min (Horário Oficial 

do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca. Em havendo conciliação ou não, volvam-me os 

autos conclusos para deliberação. Intimações e diligências necessárias. 

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 7925 Nr: 234-37.2003.811.0020

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA DIAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 7925

Vistos, em correição.

Haja vista que a Exequente não demonstrou exaurimento na localização de 

bens do Executado, INDEFIRO o pedido de fls. 107/108; ressaltado que, 

neste momento processual, não compete ao Poder Judiciário diligenciar 

e/ou providenciar interesse de uma das partes.

Intime-se pessoalmente a Embargante, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15262 Nr: 1547-62.2005.811.0020

 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: RUI BARBOSA GARCIA, REINITA LUCAS REZENDE 

GARCIA, MÁRCIO CEZAR REZENDE BARBOSA, MARCOS ANTONIO CENI - 

CPF 018.865.538-86

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIMARIMAR COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR ª KARASIAKI - 

OAB:6448-MT, ZILBO FORTES - OAB:9133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRI DIAS - OAB:108881/SP, 

JURACY ANTONIO ROSSATO JÚNIOR - OAB:115.840-SP

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §1°, 

incisos II, III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o 

Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa.Em havendo 

requerimento defiro o desentranhamento das peças que instruíram a 

inicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. 

I. Cumpra-se.Por fim, em relação a parte final do requerido às fls. 530, 

registro que, em julgamento da apelação, o E.TJ/MT anulou a sentença (fls. 

501).Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58710 Nr: 1448-77.2014.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA CARDOSO DE BRITO - 

OAB:14.441/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358/MT

 Código n.º 58710

Vistos, em correição.

Cuida-se de Ação de Exibição de Documentos promovida pela L. A Zaiden 

– ME e Luiz Alberto Zaiden em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT, todos 

qualificados.

Após o regular andamento do feito, aportou informação de que o 

Requerente e Requerido celebraram um acordo e pleitearam a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, III, do NCPC (fls. 302/304).

 É o relato. Decido.

Os Requerentes e o Requerido celebraram um acordo e pleitearam a 

extinção do processo, com fundamento no artigo 924, III, do NCPC (fls. 

302/304).

 Neste particular, não constato qualquer macula e/ou 

irregularidade/ilegalidade que possa obstaculizar o acordo celebrado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente ação nos termos 

do art. 924, inciso III do NCPC, ora requerido.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56175 Nr: 1932-29.2013.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLBC, DBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Código n.° 56175

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Pedro Luca 

Borges Castro em face de Ruiter Ribeiro Bosger de Castro, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 51/52, as partes comunicam que celebraram um acordo, e pugnam 

pela homologação do mesmo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a homologação do 

acordo (fls. 53).

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 51/52, observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, acompanhando a manifestação Ministerial, HOMOLOGO 

por sentença o acordo celebrado pelas partes às fls. 51/52, tornando-o 

parte integrante desta, e consequentemente julgo extinto o presente feito 

nos termos do artigo 487, inciso III do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

P. R. I.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28487 Nr: 2843-80.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LUIZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 28487

Vistos, em correição.

Cuida-se de Ação Previdenciária, promovida por Benedita Luiza Neves em 

face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

 Após o regular andamento do feito, a Requerente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil (fls. 182).

 É o relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe, inciso VI, do 

artigo 485, in verbis:

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

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito 

pelo fato de já se encontrar recebendo o benefício pleiteado nesta ação, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 182.

Assim, pelo que se expõe, HOMOLOGO e JULGO EXTINTA a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

P.R.I. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11292 Nr: 1216-17.2004.811.0020
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao 

pagamento de custas processuais, caso existente, sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis nos presentes autos.Em 

havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

de estilo.P. R. I. Cumpra-se.Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58708 Nr: 1447-92.2014.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA CARDOSO DE BRITO - 

OAB:14.441/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358/MT

 Código n.º 58708

Vistos, em correição.

Cuida-se de Ação de Exibição de Documentos promovida pela L. A Zaiden 

– ME e Luiz Alberto Zaiden em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT, todos 

qualificados.

Após o regular andamento do feito, aportou informação de que o 

Requerente e Requerido celebraram um acordo e pleitearam a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, III, do NCPC (fls. 862/864).

 É o relato. Decido.

Os Requerentes e o Requerido celebraram um acordo e pleitearam a 

extinção do processo, com fundamento no artigo 924, III, do NCPC (fls. 

862/864).

 Neste particular, não constato qualquer macula e/ou 

irregularidade/ilegalidade que possa obstaculizar o acordo celebrado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente ação nos termos 

do art. 924, inciso III do NCPC, ora requerido.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58711 Nr: 1449-62.2014.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO ZAIDEN, RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI 

ZAIDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA CARDOSO DE BRITO - 

OAB:14.441/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT

 Código n.º 58711

Vistos, em correição.

Cuida-se de Ação de Exibição de Documentos promovida pela Rita de 

Cássia Cavalcanti Zaiden e Luiz Alberto Zaiden em face de Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – 

SICREDI SUL MT, todos qualificados.

Após o regular andamento do feito, aportou informação de que o 

Requerente e Requerido celebraram um acordo e pleitearam a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, III, do NCPC (fls. 186/188).

 É o relato. Decido.

Os Requerentes e o Requerido celebraram um acordo e pleitearam a 

extinção do processo, com fundamento no artigo 924, III, do NCPC (fls. 

186/188).

 Neste particular, não constato qualquer macula e/ou 

irregularidade/ilegalidade que possa obstaculizar o acordo celebrado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente ação nos termos 

do art. 924, inciso III do NCPC, ora requerido.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52447 Nr: 1816-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO DO NASCIMENTO 

KNEYUKI - OAB:198.905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Beçak David - 

OAB:264124/SP, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:6177, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11.210A/MT, JOÃO ALFREDO 

STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, JULIANO CÉSAR CLEMENTE - 

OAB:14.340/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa.

Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, intime-se o 

Executado, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Cumpra-se.

Alto Araguaia, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10373 Nr: 377-89.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER VALDEIR RIBEIRO, ARLINDA ALBERTA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVÉRIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrys Kellen Martins Ribeiro - 

OAB:20323-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se 

acerca da petição do executado e documentos acostados às fls. 137/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56831 Nr: 2590-53.2013.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: ANDRÉ PANIAGO LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Schwingell, JOSE DE LAURENTIZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON EMILIO RAMIRES 

XAVIER - OAB:22431/O, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 3,00 (três reais) por quilômetro rodado, por ato, 

conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113938 Nr: 4066-60.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIANA GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

o que de direito em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80 Nr: 16-70.1988.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA NETO-ME, LUCINDO 

GRAMULHA, MIGUEL GRAMULHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

em 05 dias a respeito da penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7309 Nr: 329-74.2001.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A - CRÉDITO E INVESTIMENTO, JOSE 

QUINTÃO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar -se 

sobre o prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94462 Nr: 4039-48.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDILSON OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evair Kichel Zuffo - 

OAB:17569/e, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/O

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela MUNICIPIO DE DENISE – MT 

contra LUIZ EDILSON OLIVEIRA SOARES, ambos qualificados nos autos.

O executado foi devidamente citado, conforme se observa às fls. 14.

Às fls. 39/40 a parte exequente informou a quitação da dívida via 

administrativamente, por esse motivo, requer a extinção da execução, 

assim como a condenação do executado no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Há informação do pagamento do débito tributário, assim, impõe-se a 

extinção da execução.

Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos dos 

artigos 924, inc. II e 925, do Código de Processo Civil, considerando que 

foi satisfeita a obrigação.

 Em razão do princípio da causalidade, as custas deverão ficar a cargo do 

executado, assim como os honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa.

 Transitada em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104498 Nr: 4455-79.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

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

Silva - OAB:8184-A

 Vistos etc.

 Defiro a realização de prova pericial, sendo assim, NOMEIO como médica 

perita a Dra. VIVIANE IDALÓ ANDRADE – CRM: 6587 - MT, que poderá ser 

localizada no consultório: Interclínica, Rua Elídia de Oliveira Carneiro, n. 

921, Centro, Barra do Bugres, arbitrando-lhe o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) que deverá ser custeada pelo requerido, ficando a 

perícia designada para o dia 10 de julho de 2018 às 14h30min, no 

endereço supra.

INTIME-SE o requerido para que deposite o valor no prazo de 15 (quinze) 

dias. Realizado o depósito, as partes poderão indicar assistentes 

técnicos.

Para a realização da perícia, deverá a perita responder aos quesitos já 

elaborados pelas partes (fls. 11 e 49v), apresentando laudo no prazo de 

15 (quinze) dias.

APÓS a juntada do laudo, manifestem-se as partes no prazo comum e 

sucessivo de 05 (cinco) dias sobre o laudo pericial (art. 218, §3º NCPC).

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, na data a ser 

designada pelos peritos, para se submeter ao exame pericial.

 Após a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 477, § 1°, do Novo Código de 

Processo Civil).

Às providências. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 04 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48481 Nr: 292-95.2011.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ PENTEADO BAUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, Tatiana Benjamin Villar Prudêncio - OAB:9887-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a inconsistencia bancaria, e a não efetivação do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46960 Nr: 3126-08.2010.811.0008

 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: MARIA CRESCENCIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se em 

05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93562 Nr: 3346-64.2014.811.0008

 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: IVONE DILALLO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se em 

05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117540 Nr: 6321-88.2016.811.0008

 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: LAM, SONIA MARIA ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIZ PRATES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17550/O, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI 

MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se em 

05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95125 Nr: 4601-57.2014.811.0008

 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: LENITA MENDES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105, Valdomiro Jorlando Junior - OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo pericial em 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47004 Nr: 3170-27.2010.811.0008

 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: IRACEMA FRANCISCA LETIMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125070 Nr: 3750-13.2017.811.0008

 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: ORLANDO OLIVEIRA APRIGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação indenizatória proposta por ORLANDO OLIVEIRA APRÍGIO 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

 Às folhas 94/98 realizou a audiência de instrução. Com relação à revelia, 

deixo de aplicar os efeitos materiais e formais, tendo em vista que a 

contestação já foi apresentada e por ter o Requerido advogado constituído 

nos autos.

Por se tratar de relação consumerista, inverto o ônus da prova, devendo, 

pois a o valor da perícia ficar a cargo do Requerido.

Considerando que a perita Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587 - MT, 

retornou às atividades, mantenho a nomeação e o valor arbitrado às fls. 

81, ficando a perícia designada para o dia 16 de julho de 2018 às 

16h00min, no endereço supra.

INTIME-SE o Requerido para que deposite o valor no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 As partes poderão indicar assistentes técnicos, bem como apresentar os 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º do CPC), a partir da 

intimação do presente despacho.

Às folhas 82/83 a parte requerida manifesta dizendo que os valores 

arbitrados referente aos honorários periciais esta demasiadamente alto, 

entretanto, deixo de acolher o pedido, por entender que os valores estão 

dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Para a realização da perícia, deverá a perita responder aos quesitos 

elaborados pelas partes, apresentando laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Aportado o laudo, INTIMEM-SE as partes, para que, manifestem-se no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, INTIME-SE a 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 04 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129730 Nr: 6394-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE FLORES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961 - 30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de SALETE FLORES DOS 

SANTOS.

 A inicial de folhas 05/09 veio instruída com os documentos de folhas 

10/60.

 Entre um ato e outro as partes peticionaram às folhas 71/74, informando a 

realização de acordo, visando por fim a presente ação, requerendo sua 

homologação.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 71, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.

Pois bem, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, passando a fazer parte da presente sentença o acordo de 

folhas 71.

Custas e honorários nos termos do acordo.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

Barra do Bugres/MT, 04 de Junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128358 Nr: 5558-53.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Romulo Shimazu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA em face de CLEYTON 

ROMULO SHIMAZU.

 A inicial de folhas 05/08 veio instruída com os documentos de folhas 

09/22.

 À p. 35 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

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

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do oficial de justiça.

 Proceda com a baixa de eventual restrição no sistema RENAJUD.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 04 de Junho de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 8788 Nr: 27-11.2002.811.0008

 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: SALES SANDRI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOMP CONFECÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, Lisane Marques Mapelli - OAB:OAB/SP 162041

 Vistos etc.

Intime-se o executado SALES SANDRI E CIA LTDA, na pessoa do seu 

advogado e, em não possuindo, pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 57.542,16 

(cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e dezesseis 

centavos), conforme planilha apresentada às folhas 417/418, devendo ser 

corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo 

ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, 

do CPC).

Sem prejuízo da providência supra, determino sejam retificados os 

registros e a autuação, uma vez que se trata de Cumprimento de 

Sentença.

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista 

ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 04 de Junho de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127035 Nr: 4744-41.2017.811.0008

 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: CLEBER FERREIRA DA SILVA, VHSFDS, PHDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRELEN ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:12.383-MT, VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às folhas 80 foi designada audiência de conciliação para o dia 

27/06/2018, posteriormente redesignada para o dia 01/08/2018 (fls.85).

Às folhas 86 compareceu a parte autora informando que já foi realizada 

audiência de conciliação/mediação e as partes não compuseram acordo, 

bem como a consta dos autos contestação e impugnação, pugnando pelo 

cancelamento da audiência hora designada.

 Conforme se observa dos autos a audiência de conciliação/mediação já 

fora realizada às folhas 49, restando infrutífera, assim, razão assiste a 

parte autora.

CANCELO a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 

01/08/2018 (fls.85).

No mais, intimem-se as partes para que no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, 

esclarecendo quais os fatos juridicamente relevante que por meio de cada 

modalidade indicada pretendem demonstrar, sob pena de indeferimento e 

preclusão (art. 370, do NCPC), sem prejuízo do julgamento conforme o 

estado do processo (art. 354 do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 04 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137345 Nr: 3000-74.2018.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-TS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 46,84 

(quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a ser depositado na 

conta do TJMT., referente ao presente feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103812 Nr: 3994-10.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITERIA DE SOUZA FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 Trata-se de Ação de Responsabilização Civil ajuizada por Quitéria de 

Souza Ferreira de Freitas em face do Departamento de Água e Esgoto – 

DAE – do Município de Denise-MT, já qualificados nos autos em epígrafe. 

Impende destacar que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico, ou seja, as ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, são consideradas 

de competência absoluta nos Juizados Especiais da Fazenda, conforme 

Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Em que pese ao objeto da presente ação, 

vislumbra-se que tanto o valor da causa, quanto o pedido formulado no 

que toca a cobrança pleiteada é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

notando-se, assim, a incompetência desse juízo em processar e julgar tal 

ação. Diante do exposto e por tudo que nos autos consta reconheço a 

incompetência absoluta desse juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84988 Nr: 1026-75.2013.811.0008

 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: PAULO CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERNANDA ALVES 

MACHADO - OAB:6325/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A MT

 Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para: a) determinar 

que a parte ré se ABSTENHA de cobrar de qualquer forma valores do 

empréstimo não contratado no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da 

publicação do decisum, sob pena de multa diária equivalente ao triplo do 

que exigir em desacordo; b) condenar a parte Ré a REPETIR/PAGAR à 

parte Autora, já em dobro - art.42, parágrafo único, do CDC – os valores 

descontados e não estornados, corrigido monetariamente a partir do 

DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias indevidas a serem apuradas em 

fase de liquidição; c) condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, 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 sentença. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas do processo, bem como de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante 

disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte 

vencedora, no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111220 Nr: 2439-21.2016.811.0008

 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: ANTONIO CLARO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO GOMES 

AMADO, para devolução dos autos nº 2439-21.2016.811.0008, Protocolo 

111220, 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133838 Nr: 875-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE JESUS GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A COMPLEMENTAR O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO : 

CERTIFICO, em cumprimento ao R. Mandado expedido por determinação do 

MM. Juiz de Direito da Segunda Vara, extraído dos autos em epígrafe, que 

compareci no endereço constante do Mandado, nesta cidade e Comarca, 

e lá estando, não localizei o veiculo descrito no Mandado. Que por 

diversas vezes passei pelo local, em dias e horários alternados, inclusive 

no período noturno, sem encontrar o veículo. Que efetuei buscas na 

Fazenda Januarinho, distante da sede da Comarca em 200, ida e volta, 

sendo lá informado que o requerido José de Jesus Gomes Borges, está 

residindo na cidade de Tangará da Serra, neste Estado. Que, em contato 

telefônico, o mesmo informou já ter quitado o veículo, o que foi confirmado 

pela Assessoria Jurídica, através do Sr. Rogério. Assim sendo, devolvo o 

Mandado e informo que o valor depositado para despesas de diligências 

não foi suficiente, sendo necessária uma complementação no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a ser recolhida através de guia específica de 

recolhimento de diligências.

. O referido é verdade e dou fé.16.

Flávio Alves dos Santos

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124084 Nr: 3257-36.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de novo mandado de busca e apreensão no 

endereço indicadpo. Barra do Bugres-MT, 05 de junho de 2018. Marilda 

Pereira Pedroso - Amnalista Judiciária - Mat. 7526.
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 20996 Nr: 1289-88.2005.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARD, JDESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão gabriel silva Tirapelle - 

OAB:10455/OAB -MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:MT-6105, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 Posto isso, com esteio nos arts. 107, IV e 109, III, ambos do Código Penal 

e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, em consonância com o 

parecer ministerial, torna imperioso reconhecer a EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE de ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE e JUELSON DO ESPÍRITO 

SANTO BRANDÃO, qualificados, porque plasmada a prescrição.Ciência às 

partes.Publique-se, registre-se e intime-se.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 116253 Nr: 5542-36.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ QUIRINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823/MT

 Autos: 5542-36.2016.811.0008 - Código: 116253.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu JOSÉ QUIRINO DA SILVA alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

março de 2019 às 15 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 04 de junho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 117663 Nr: 6403-22.2016.811.0008

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIONEI RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , INDEFERE-SE a restituição da um celular modelo LG-L5, cor preta, com 

código YGSC234Q2000.Houve ainda tentativas de intimação do 

requerente para trazer aos autos documentos comprovando que o 

aparelho celular descrito na inicial é de sua propriedade, porém restaram 

infrutíferas.Não obstante, após a realização da instrução processual, 

momento em que será esclarecido acerca dos bens apreendidos, poderá 

ser reanalisada a restituição.Às providências.Certificada a preclusão das 

vias impugnativas, arquivem-se os autos.Barra do Bugres/MT, 

23/novembro/2017.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130978 Nr: 7111-38.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HELENO FELIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 Autos: 7111-38.2017.811.0008 - Código: 130978.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Não há como acolher a postulação da Defesa mantendo-se a decisão 

deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas alegações estão 

afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência de instrução e 

julgamento.

II. Demais disso, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o 

dia 01 de agosto de 2018, às 16 horas.

III. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas 

e requisite-se a apresentação do(s) réu(s) .

IV. Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

V. Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §

§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

VI. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 09 de março 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: 1000741-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000741-26.2017.8.11.0008. REQUERENTE: DEOLINDA FERNANDES 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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 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 
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conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500442-77.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

HELENA DE PAULA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13285298 .“ Vistos etc. Diante do Ofício 

472/2018/GAB/SEGES, e documentos juntados no Id. 

13270181/13270187/13270190/13270194, intime-se o Banco requerido 

para que fique ciente, após, retorne os autos ao arquivo. Às 

providencias.” 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. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13479819 .“ DETERMINO a intimação da 

requerida para que se manifeste 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. Mat:3321.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000888-52.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 
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indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO AURELIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000898-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO AURELIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 
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de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VITORIA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 
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relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-94.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VITORIA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA RAMOS 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)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 
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320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-72.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INIDE LEITE DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INIDE LEITE DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 
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320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 
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anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 
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a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARROS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-36.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 
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anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-21.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 
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a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTINS MANVAILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 05 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500485-14.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NOETE HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

SAULLO SAMMIR BERREDO PACHECO OAB - AM8593 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500485-14.2015.8.11.0008. EXEQUENTE: NOETE HENRIQUE DA SILVA 

EXECUTADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por NOETE HENRIQUE DA 

SILVA, em face de LOSANGO PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA SA, todos 

qualificados nos autos. A execução foi recebida no Id.8356513, 

determinando a intimação da executada, que manteve-se inerte 

(Id.9150795). No Id. 9084279 houve pedido de penhora pela exequente. O 

pedido de penhora foi deferido no Id. 9841664, restando frutífero. No Id. 

10008586/10008594 compareceu a executada juntando o comprovante de 

pagamento. No Id. 10458702, compareceu a executada juntando embargos 

à execução, manifestado sobre o excesso de execução que foi realizado 

em duplicidade, pugnando desde já pelo levantamento do valor a maior. No 

Id. 11056773 compareceu a exequente manifestando pela concordância 

do valor depositado pela executada (Id.10008594), renunciando ao valor 

excedente. É a síntese do necessário. DECIDO. Dito isso, com efeito, a 

impugnada reconheceu a procedência do pedido da impugnante, 

concordado com o excesso de execução por ela apontado. Ante o 

exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 487, III, a, 

c/c artigo 924, II, todos do CPC, e julgo procedente o pedido formulado pela 

impugnante. Sem custas. Antes de realizar o levantamento, nos termos do 

Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação 

da REQUERIDA para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 
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recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 05 de junho de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500485-14.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NOETE HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

SAULLO SAMMIR BERREDO PACHECO OAB - AM8593 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500485-14.2015.8.11.0008. EXEQUENTE: NOETE HENRIQUE DA SILVA 

EXECUTADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por NOETE HENRIQUE DA 

SILVA, em face de LOSANGO PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA SA, todos 

qualificados nos autos. A execução foi recebida no Id.8356513, 

determinando a intimação da executada, que manteve-se inerte 

(Id.9150795). No Id. 9084279 houve pedido de penhora pela exequente. O 

pedido de penhora foi deferido no Id. 9841664, restando frutífero. No Id. 

10008586/10008594 compareceu a executada juntando o comprovante de 

pagamento. No Id. 10458702, compareceu a executada juntando embargos 

à execução, manifestado sobre o excesso de execução que foi realizado 

em duplicidade, pugnando desde já pelo levantamento do valor a maior. No 

Id. 11056773 compareceu a exequente manifestando pela concordância 

do valor depositado pela executada (Id.10008594), renunciando ao valor 

excedente. É a síntese do necessário. DECIDO. Dito isso, com efeito, a 

impugnada reconheceu a procedência do pedido da impugnante, 

concordado com o excesso de execução por ela apontado. Ante o 

exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 487, III, a, 

c/c artigo 924, II, todos do CPC, e julgo procedente o pedido formulado pela 

impugnante. Sem custas. Antes de realizar o levantamento, nos termos do 

Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação 

da 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 expedição do alvará. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 05 de junho de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83833 Nr: 3074-70.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES PEREIRA CIA LITDA. ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: GABINETE DA PRIMEIRA VARA

Para: Primeira Vara Criminal e Cível

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99445 Nr: 1763-73.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÕES E ASSESSORIA LTDA, 

BANCO BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA

 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: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99662 Nr: 1861-58.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C, 3ª 

VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BERTOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97201 Nr: 770-30.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO SANTOS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33315 Nr: 78-12.2010.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 254 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 254 de 579



 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39713 Nr: 3066-69.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELMA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96021 Nr: 65-32.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIARA CRISTINA TONETTA - 

OAB:24068/O

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimado o réu na 

pessoa de sua advogada, para que, querendo, apresente defesa prévia, 

no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31528 Nr: 1581-05.2009.811.0050

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE REINALDO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:146428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora , na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 73 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retirá-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93048 Nr: 3615-69.2017.811.0050

 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: JOELDINO ALVES DA SILVA, VALDINA MARIA DE 

JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELDINO ALVES DA SILVA, Cpf: 

34060952591, Rg: 4903570, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido VALDINA MARIA DE JESUS SILVA, Cpf: 

94895023168, Rg: 08681368-40, brasileiro(a), casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citem-se os interessados por edital para responder a presente, 

em 10 dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de Alvará Judicial para transferência de 

veículo em virtude do falecimento de Uanderson de Jesus Silva.

Despacho/Decisão: Código nº 93048DESPACHOVistos EM CORREIÇÃO.1. 

Trata-se de Alvará Judicial para transferência de veículo em virtude do 

falecimento de Uanderson de Jesus Silva.2.Citem-se os interessados por 

edital, com prazo de 30 dias, para responder apresente, em 10 

dias.3.Manifeste-se o IRMP.4.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo, após façam os autos conclusos para 

sentença.Campo Novo do Parecis/MT, 12 de marPEDRO DAVI BENETTIJuiz 

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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 21 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, 

FRANCISMARA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 Código n. 92719

DESPACHO

1 – Tendo em vista que a magistrada titular da Segunda Vara desta 

Comarca se encontra de licença médica, aliado ao fato da indisponibilidade 

de pauta deste magistrado substituto, bem como em homenagem ao 

princípio da identidade física do Juízo, faz-se necessária a readequação 

da pauta de audiência, e, nesse cenário, REDESIGNO a audiência para o 

dia 12 de junho de 2.018, 09:00 horas.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de junho de 2.018

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 1337-71.2012.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHOZ, TOZ, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ, MRIZ, IIZ, CIZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, MARCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20647/O, 

Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT, PATRICIA ALINE RAMOS 

FERREIRA - OAB:7.203, PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:9.989/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS
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Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dra. MARCIA 

FERREIRA DE SOUZA para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35621 Nr: 2410-49.2010.811.0050

 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: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65812 Nr: 3829-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 5ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO 

PUBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT

 Código n.

 DESPACHO

1 – Tendo em vista que a magistrada titular da Segunda Vara desta 

Comarca se encontra de licença médica, aliado ao fato da indisponibilidade 

de pauta deste magistrado substituto, bem como em homenagem ao 

princípio da identidade física do Juízo, faz-se necessária a readequação 

da pauta de audiência, e, nesse cenário, REDESIGNO a audiência para o 

dia 14/06/2018, às 09:30 horas.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Campo Novo do Parecis/MT, 04 de junho de 2.018

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100216 Nr: 2128-30.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BANCO 

SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO 

PRATES - OAB:12.434, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:346.829-RJ, RAFAEL PIMENTA - OAB:142.307-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 Código nº 100216

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Certifique-se a autenticidade da presente missiva, dando fiel 

cumprimento nos termos da decisão que a instrui.

2. Após, devolva-se a comarca de origem com as homenagens do juízo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 4 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000324-10.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado, b) bem como 

cópia do CPF. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 05 de 

Junho de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-15.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAMS DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIA NERIS CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT0012183A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000119-15.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 05 de 

Junho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000328-47.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 
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domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 05 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000329-32.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 05 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000330-17.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 05 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80851 Nr: 1028-76.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adagiza de Souza Campos, Divina Maria Pereira, Édna 

Augusta da Rocha, Egmar Francisca de Oliveira, Gracia Jusiana Arruda e 

Silva, Ivany de Souza Silva, Liane de Lima Custódio Anhaia, Maria Barbosa 

Cruz, Valdo Souza Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Patricia Ferreira Barboza - 

OAB:13596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a produção de prova pericial.Assim, NOMEIO como perito em 

engenharia e segurança do trabalho o senhor Walter Rigolino CREA – 

060.119285-1, que pode ser encontrado na empresa Peritos Judiciais, (...) 

Caberá ao Sr. Perito responder aos quesitos que as Partes eventualmente 

apresentarem.Por se tratarem os Requerentes de beneficiários de 

gratuidade de Justiça, os honorários periciais deverão fixados nos termos 

da Resolução 232 do CNJ, que determina os honorários periciais, para 

este tipo de estudo, em R$ 370,00, podendo, mediante fundamentação do 

Juízo, serem majorados em até cinco vezes.Dessa forma, e levando-se 

em consideração a qualificação do Perito, a dificuldade técnica envolvida, 

e as peculiaridades regionais, 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. 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, 

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.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, 04 de junho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18333 Nr: 483-50.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rural Aviação Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Kummel - 

OAB:30.717/RS

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome dos Executados.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Em caso de penhora, seja de bens ou valores, 

INTIMEM-SE os Executados, pessoalmente, para que, querendo e no prazo 

de 30 (trinta) dias, ofereçam embargos à execução.Infrutífera a 

providência, SOLICITEM-SE, pelo Sistema Infojud, informações acerca da 

última declaração de rendas dos Executados. Com a reposta, INTIME-SE o 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que no prazo de 10 

(dez) dias indique bens disponíveis dos Executados. Se ainda assim não 

se obtiver a satisfação do crédito, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80. Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do 

lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 

da mesma lei.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12694 Nr: 2174-70.2005.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Jacinto Anatalio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A/MT, Cesar Adriane Leôncio - OAB:9154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Alves de Souza - OAB:

 Autos n° 2174-70.2005.811.0051 - 12694

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

O art. 85, § 13, do novo Código de Processo Civil, determina que os 

honorários sucumbenciais arbitrados na sentença dos embargos à 

execução poderão ser acrescidos no valor principal.

Não é o caso dos autos.

No presente feito, o Exequente pretende a cobrança dos honorários 

sucumbenciais arbitrados nos autos dos embargos após o término do 

cumprimento de sentença nos autos principais.

Dessa forma, caso pretenda o recebimento dos honorários, deverá o 

Exequente apresentar pedido de cumprimento de sentença nos próprios 

autos dos embargos.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de p. 166.

Por consequência, certificado o trânsito em julgado da sentença, e 

comprovado o pagamento de seu cumprimento, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6894 Nr: 1249-45.2003.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liamara Debastiani Romancini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joubert Isaias Romancini - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Ruy Fonsatti Júnior - OAB:24841/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Autos n° 1249-45.2003.811.0051 - 6894

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 15 dias, apresente suas 

alegações finais, dessa vez com os valores atualizados dos bens, 

conforme avaliação judicial.

Após, INTIMEM-SE os demais herdeiros, nos endereços apontados pela 

Inventariante, bem como nos novos endereços encontrados em consulta 

ao Sistema Siel, para que digam sobre as últimas declarações 

apresentadas.

Não havendo impugnação, INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo 

de 15 dias, comprove o pagamento do Imposto de Transmissão, 

apresentando a GIA-ITCD.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5105 Nr: 1016-82.2002.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helvio Luiz Kovaleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirsail Gabriel da Silva, Mirsail Gabriel da Silva 

Júnior, Luciano Denti, Espólio de Mauro Gasparelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473, José 

Esteves de Lacerda Filho - OAB:OAB/MT2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - OAB:56648-PR, 

Juliano Muniz Calçada - OAB:, YNÁCIO AKIRA HIRATA - 

OAB:45513-SP, Ynacio Akira Hirata - OAB:45513/SP

 Autos n° 1016-82.2002.811.0051 - 5105

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Embargante, não há que se falar em alteração na 

decisão anterior que concedeu devolução de prazo ao Embargado.

De fato, conforme consta no Sistema Apolo, o Embargado realmente fez 

carga dos autos logo após o lançamento da decisão homologatória do 

acordo.

No entanto, após a devolução da carga pelo Embargado, o então 

Embargante protocolou embargos declaratórios contra a decisão 

homologatória.

E como sabido, a interposição de embargos de declaração suspende o 

prazo prescricional de interposição de recurso.

Assim, facilmente se percebe o acerto da decisão anterior em que se 

concedeu a devolução do prazo ao Embargado, nada havendo que se 

alterar na decisão anterior.

Decido.

Isso posto, DEIXO de acolher os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante, mantendo incólume a decisão embargada.

No mais, tendo em vista a concessão da liminar nos autos da ação de 

cobrança nº 3166-11.2017.811.0051 – Cód. 124592, conforme cópia de p. 

807/808, DETERMINO o sobrestamento de qualquer transferência de 

valores do presente feito.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33660 Nr: 208-62.2011.811.0051

 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: Virgilio Liberali Neto

 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:

 Autos n° 208-62.2011.811.0051 – 33660

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77735 Nr: 2643-38.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir da Conceição dos Anjos Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2643-38.2013.811.0051 – 77735

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.
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CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5972 Nr: 317-57.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 Autos n° 317-57.2003.811.0051 - 5972

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia, não há que se falar em deferimento do pedido do 

Exequente para apreensão da CNH, passaporte ou suspensão de 

qualquer outro direito do Executado.

Isso porque a gravidade das medidas pleiteadas não condiz com o bem da 

vida buscado, que é simples satisfação de dívida.

Não por outro motivo já é princípio consolidado em nosso ordenamento que 

a execução deverá se dar do modo menos gravoso possível ao 

executado.

Para tanto, há à disposição do exequente diversos meios que visam a 

satisfação da obrigação, que não necessariamente a suspensão e 

apreensão de documentos do executado.

Isso posto, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que indique bens disponíveis do Executado, em 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72972 Nr: 1960-35.2012.811.0051

 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: Flavio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moto Campo Primavera Ltda, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Gilmeire Santos Monteiro Gonçalves - 

OAB:15701

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

RECEBO ambos os pedidos de cumprimento de sentença.

Para tanto, INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do 

NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral 

da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Sem prejuízo, INTIME-SE o Exequente, Flávio Cardoso, por meio de seu 

procurador, para que diga quanto ao pedido de devolução da motocicleta.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74268 Nr: 3255-10.2012.811.0051

 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: Cerantola e Maciel Serviços Agrícolas Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82669 Nr: 2328-73.2014.811.0051

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rodrigo Ruiz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Autos n° 2328-73.2014.811.0051 - 82669

Revisional

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de contrato na qual as Partes, depois de 

sentenciado o feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas finais.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 4 de junho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15143 Nr: 1067-54.2006.811.0051

 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: Mário Bellandi, Ivete Maria Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estelvina Maria Pires, Benedito Cupertino Pires, 

Luiz Alberto Mendes, Luciene de Oliveira Satelis, Othon de Souza Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313, Walmir Cavalheri de Oliveira - OAB:2669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, José Rodrigues Rocha - OAB:3601-B, Leví Moroz - 

OAB:6402-A/MT, Maria Dagmar N. B. Rodrigues - OAB:OAB/MT 

3.602-b, Paulo Romas Godinho - OAB:18.206/MT, Richard Rodrigues 

da Silva - OAB:8602/MT, Valdir Scherer - OAB:3.720

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na presente 

possessória para REINTEGRAR o Requerente na posse dos imóveis 

descritos na inicial, confirmando a liminar concedida.Tendo já sido 

efetivada a reintegração de posse, desnecessária se faz a expedição de 

novo mandado de reintegração.CONDENO os Requeridos ao pagamento 

das custas e dos honorários sucumbenciais desde já arbitrados no que 

corresponder a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório por 30 (trinta) dias, eventual manifestação por parte da 

interessada. Em não havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, 

ARQUIVE-SE definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 18 de abril de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74953 Nr: 3963-60.2012.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3963-60.2012.811.0051 - 74953

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual o Exequente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência da Parte 

Executada.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 do NCPC.

 DETERMINO a devolução ao Executado de qualquer valor bloqueado 

remanescente. CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.

 P.I.C

Campo Verde/MT, 09 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82247 Nr: 1980-55.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirlei Erhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A, Regdata Reguladora de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Autos n° 1980-55.2014.811.0051 - 82247

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

O art. 506 do novo Código de Processo Civil estabelece os limites da cosia 

julgada, impedindo que os efeitos da sentença atinjam terceiros que não 

integraram a ação de conhecimento:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, 

não prejudicando terceiros.”

Dessa forma, é imperativo que na fase de cumprimento de sentença as 

partes permaneçam as mesmas da fase de conhecimento.

Dito isso, INDEFIRO o pedido de p. 101/107, eis que formulado por pessoa 

estranha aos autos, sem que tenha integrado a lide na fase de 

conhecimento.

Por outro lado, tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação por 

parte da Executada, INTIME-SE a Exequente para que se manifeste nos 

autos quanto a eventual remanescente.

Deverá ainda a Exequente indicar a conta para transferência dos valores 

depositados.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81396 Nr: 1439-22.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Francisco de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, JOAO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 Autos n° 1439-22.2014.811.0051 – 81396

Previdenciário

Despacho.
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Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80069 Nr: 403-42.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonel Piotto, Nilce Pereira Borges Piotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton Pereira Borges, José Olavo Giraldes 

Gonçalves, Rosa Menezes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, Paulo Eurico 

Marques Luz - OAB:6070

 Autos n° 403-42.2014.811.0051 - 80069RetificaçãoDecisão.Vistos 

etc.Dessa forma, impossível se reconhecer o direito de propriedade dos 

Requerentes conforme pretendido, sem antes ouvir-se o terceiro 

interessado.Dessa forma, INTIMEM-SE os Requerentes para que, no prazo 

de 15 dias, efetuem o necessário para a inclusão de Riprauto Veículos na 

condição de terceiro interessado, trazendo aos autos endereço atualizado 

para a formalização de sua citação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 de abril de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71113 Nr: 111-28.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinez de Fátima Mezzomo Gaidex - ME, 

Marinez de Fátima Mezzomo Gaidex, Alvaro Luiz Gaidex

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

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 111-28.2012.811.0051 - 71113

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco do Brasil S.A., 

devidamente qualificado, em face de Marinez de Fátima Mezzomo Gaidex – 

ME, Marinez de Fátima Mezzomo Gaidex e Álvaro Luiz Gaidex, todos 

igualmente qualificados, na qual as Partes compareceram aos autos e 

pediram a homologação de acordo com a extinção do feito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

III, do NCPC.

CONDENO à Executada ao pagamento de custas finais.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104070 Nr: 730-16.2016.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvio Elias Zersi Soto, Maurício Elias Zersi Leiva

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

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUZA RUBIN - 

OAB:16490

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

OAB:13311/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE RECORRIDA, no prazo legal, apresentar contrarrazões, tendo em 

vista que inexiste, atualmente, juízo de admissibilidade pelo "Juízo A Quo".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17251 Nr: 3151-28.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada intimada conforme AR, até a presente 

data não comprovou nos autos o pagamento dos autos, razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, no prazo de 

15(quinze)dias, indicar bens disponíveis do executado, sob pena se 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 1968-41.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Kendi Tuzura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Ervino Dorn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça devendo, para tanto, retirar a guia do 

"site" do Tribunal de Justiça, e comprovar o adimplemento no processo. 

Bem como, informar onde o veículo poderá ser localizado, a fim de ultimar 

a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77237 Nr: 2193-95.2013.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Arlã Costa de Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2193-95.2013.811.0051 - 77237

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o Exequente concordou 

com os cálculos apresentados pelo Executado.

No entanto, não se fará possível a compensação dos honorários, 

conforme pretendido pelo Executado.

Isso porque, o novo Código de Processo Civil garantiu intensa proteção 

quanto aos honorários advocatícios, estabelecendo, em seu art. 85, § 14, 

a impossibilidade de compensação em caso de sucumbência parcial:

“Art. 85. (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza 

alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação 
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do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência 

recíproca.”

No entanto, tendo em vista a concordância do Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Executado em sua impugnação, HOMOLOGO os 

cálculos de p. 133 e, em consequência, determino seja expedido ofício 

requisitório de pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido para compensação dos honorários.

CONDENO a Embargada ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor dado a causa, na forma 

do art. 85, §§ 1º e 3º, I, do NCPC. No entanto, a exigibilidade dos 

honorários ficará sobrestada, apenas podendo ser exigida se no decorrer 

de cinco anos o credor demonstrar que deixou de existir a condição 

ensejadora da gratuidade da justiça.

Feito o pagamento do valor principal, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22001 Nr: 4313-24.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclésio Schenkel, Celsio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22940 Nr: 908-43.2008.811.0051

 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: Almir Ferreira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Costa, Adonias Gomes de 

Almeida, Graciene Barcelo de Almeida Amorim, Luciene Rodrigues Vilela 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karolaine F. de Freitas - 

OAB:10.101/MT, Ana Kélcia F. de Freitas - OAB:10.541/MT, Wilson 

Peagudo de Freitas - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonias Gomes de Almeida 

Júnior - OAB:4064/MT, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 Autos n° 908-43.2008.811.0051 - 22940

Anulatória

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória, na qual o Requerente, devidamente intimado a 

efetivar o necessário para a citação do Requerido Paulo Roberto da Costa, 

quedou-se inerte.

É o breve relatório. Fundamento.

Comprovada a intimação da procuradora do Requerente, como também do 

Requerido, para que dessem o devido prosseguimento ao feito, 

quedando-se inertes, e cumprindo-se as formalidades do art. 485, § 1º, do 

NCPC, de rigor a extinção pelo abandono do feito.

Decido.

Isso posto, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais, estes arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §

§ 2º e 8º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório por 

30 (trinta) dias, eventual manifestação por parte da interessada. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, ARQUIVE-SE 

definitivamente.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75320 Nr: 311-98.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Ramos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 311-98.2013.811.0051 - 75320

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução na qual o Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 e 924, IV, ambos do 

NCPC.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais.

 Sem honorários.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 02 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33750 Nr: 296-03.2011.811.0051
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 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: Vanderlei Luiz Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Valdemiro Gueno, Maria Natalino 

Grando, Umberto João Gueno, Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine 

Rabelo Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892, Miguel Salih El Kadri Teixeira - OAB:44248/PR, Romulo 

Gimenes Biazon - OAB:15070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 20 

de abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30892 Nr: 998-80.2010.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Leopoldina Baruffi Guareschi

 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:

 Autos n° 998-80.2010.811.0051 - 30892

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Diante da impossibilidade de se efetivar o prévio requerimento 

administrativo, uma vez que a Requerente faleceu em 04 de abril de 2012, 

não há que se falar em implemento de tal condicionante para o andamento 

do feito.

Dessa forma, DISPENSO a necessidade de apresentação de prévio 

requerimento administrativo.

Por outro lado, nos termos do art. 313, I, do novo Código de Processo Civil, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que 

os sucessores legais providenciem a documentação necessária para a 

abertura de sucessão.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes ou até o advento do prazo prescricional de 5 anos, do art. 103, 

parágrafo único da Lei 8.213/91.

Adverte-se que a suspensão do feito em razão do falecimento da parte 

não é causa para interrupção nem suspensão do prazo prescricional.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 2557-14.2006.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionilse Maria Stein - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos n° 2557-14.2006.811.0051 – 16661

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras da Executada, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe à Executada, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, a Executada deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pela Executada, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis 

da Executada.

 Inexistindo bens penhoráveis da Executada, DETERMINO a suspensão do 

feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 

2º, da Lei 6.830/80.

Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de 

suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da 

mesma lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75319 Nr: 310-16.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Graciela Stum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 310-16.2013.811.0051 - 75319

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução na qual o Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 e 924, IV, ambos do 

NCPC.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais.

 Sem honorários.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 
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anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 02 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22371 Nr: 342-94.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza A J Zanete - ME, Elza Albino Jordão Zanete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora Moinho - Lopes e Vieira Ltda, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Nádia Tayse Kuhnen Sulas - OAB:8658, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT, Vagner Soares Sulas 

- OAB:8455/MT

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 20 

de abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28711 Nr: 2816-04.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel, Alécio Schenkel

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

OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT

 Autos n° 2816-04.2009.811.0051 - 28711

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desentranhamento de documentos aduzido pelo 

Exequente, desde que substituídos por cópia e entregues mediante recibo.

Após, tendo em vista a comprovação do pagamento do débito, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76492 Nr: 1455-10.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itabuna Textil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B Gomes Ltda, Alan Bruno Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Donaire Junior - 

OAB:SP/147.015, Leandro Marcantonio - OAB:SP/180.586, STEFANIE 

JIMENEZ WENDE - OAB:279018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1455-10.2013.811.0051 - 76492

Cobrança

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a Requerente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 02 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31100 Nr: 1209-19.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Autos n° 1209-19.2010.811.0051 - 31100

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia, conforme já apontado na decisão de p. 103/110, 

eventual pedido de adjudicação ou de alienação particular dos imóveis 

deverão ser realizados somente após a realização da avaliação e penhora 

dos bens.

Do mesmo modo, em razão mesmo de se tratar de mais de um bem imóvel, 

a realização de qualquer ato restritivo, como anotação de indisponibilidade, 

ou abertura de matrícula individualizada somente se poderá dar após a 

avaliação e penhora judicial, para que assim se possa resguardar possível 

excesso de garantia em desfavor do Executado.

Isso posto, CUMPRA-SE a decisão de p. 103/110, atentando-se às 

correções quanto a localização dos imóveis apontadas pelo Exequente na 

manifestação de p. 116/118.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71625 Nr: 616-19.2012.811.0051

 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: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B, Maurytania Santos Bauermeister - OAB:MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Autos n° 616-19.2012.811.0051 - 71625

Dissolução União Estável

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação de reconhecimento e dissolução estável 

ajuizada por Cátia Aparecida dos Santos, em face de Ozemar da Costa 

Silva, ambos devidamente qualificados.

Durante o trâmite processual as Partes celebraram acordo e pediram a 

homologação.

É o relatório. Decido.

Isto posto, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as Partes.
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Condeno o Requerido ao pagamento das custas, mas de exigibilidade 

suspensa, dada a gratuidade. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 02 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83845 Nr: 3172-23.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene de Oliveira Satelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olme Ivo Bellandi, Roseni Bellandi, Vilmar 

Bellandi, Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Paulo Romas Godinho - OAB:18.206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809, Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Isso posto, DEIXO de acolher os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante, mantendo incólume a sentença embargada.Sem prejuízo, 

INDEFIRO o pedido de p. 285/287, eis que o feito já sentenciado, impede a 

produção de novas provas.Nesse caso, caso o entenda em seu direito, o 

terceiro interessado poderá lançar mão da ação adequada para defesa de 

seu pretenso direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24665 Nr: 2617-16.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Margaret Guolo, Amaury José Guolo, 

Simone Miranda Giustti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Samir Dartanhan Ramos - 

OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT

 Autos n° 2617-16.2008.811.0051 - 24665

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, ajuizada por Banco do Brasil S.A., 

devidamente qualificado, em face de Denise Margaret Guolo, Amaury José 

Guolo, e Simone Miranda Giustti, todos igualmente qualificado, na qual, por 

meio de acordo, se conseguiu a satisfação integral do débito executado.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

III, do NCPC.

Custas pelos Executados.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 02 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144936 Nr: 2634-03.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidraulica Pedrinho Eireli - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 19/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144939 Nr: 2635-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues e Ramos Advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi G. da Silva - 

OAB:277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 19/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 
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considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144941 Nr: 2636-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adoniran Ribeiro de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 19/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144949 Nr: 2640-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú - BBA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144949 Nr: 2640-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú - BBA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29875 Nr: 3921-16.2009.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Jose Mateus Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁBIO JOSE MATEUS GUIMARÃES, Cpf: 

77422260904, Rg: 4.941.596-6, Filiação: Ismar Carlos Rocha Guimarães e 

Maria Aparecida Mateus, data de nascimento: 19/05/1972, brasileiro(a), 

natural de Umuarama-PR, casado(a), advogado. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 30/12/2009.

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

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de FÁBIO JOSE MATEUS 

GUIMARÃES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Imposto não recolhido no prazo., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 19273/2007, 19274/2007, 19275/2007, 

19276/2007 (MAIS 16 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.505,28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144941 Nr: 2636-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adoniran Ribeiro de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144939 Nr: 2635-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues e Ramos Advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi G. da Silva - 

OAB:277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144936 Nr: 2634-03.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidraulica Pedrinho Eireli - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144947 Nr: 2639-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil 

Advogados - "TWK"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144964 Nr: 2642-77.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank International Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30138 Nr: 247-93.2010.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra N. M. Peixoto - Confecções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA N. M. PEIXOTO - CONFECÇÕES, 

CNPJ: 04928571000141. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: No proazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação

Resumo da Inicial: Execução Fiscal

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Proceda-se à postagem 

devida.Em seguida, decorrido prazo a que atine o ato a ser realizado, 

adotem-se as providências pertinentes, impulsionando o feito diretamente, 

se for o caso, na forma da Ordem de Serviço n. 02/2013.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 05 de junho de 2018

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144968 Nr: 2643-62.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.
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A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144970 Nr: 2644-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Camargo Pupin, José Pupin Agropecuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144971 Nr: 2645-32.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 

comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144972 Nr: 2646-17.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , 

Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não foram cadastrados no Sistema Apolo e, visando evitar 

nulidade ou cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

PUBLICAR NOVAMENTE A DECISÃO proferida em 26/04/2018, abaixo 

transcrita:

Impugnação ao Crédito

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia aos ilustres Procuradores das Recuperandas, 

impossível coadunar com o expediente pretendido.

A toda evidência, o simples deferimento do processamento da 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para a presunção 

de hipossuficiência. Em outras palavras, em se tratando de pessoa 

jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da 

gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se 
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comprovada a impossibilidade de arcar com as custas.

Ora, a empresa que está em recuperação judicial não ganha, 

automaticamente, gratuidade na Justiça.

Em continuidade, consigna-se que sequer a alegação de falta de previsão 

legal para o recolhimento de custas auxilia a pretensão das 

Recuperandas. Realmente, o procedimento de impugnação ao crédito é 

considerado como ação autônoma e, por isso, deve obedecer a regras 

explicitas dos art. 319 e seguintes do NCPC, inclusive no que diz respeito 

ao recolhimento de custas.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Recuperandas, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, 

sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

AUTOS N.º 3455-41.2017.811.0051 Código: 125251

ESPÉCIE: 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

PARTES REQUERENTES: A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA; 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP; N. M. FELITO E CIA 

LTDA; COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP; IPANEMA 

DIESEL LTDA; ANTONIO CARLOS FELITO - ME; MARA RÚBIA FELITO - ME; 

e os produtores rurais ANTONIO CARLOS FELITO E MARA RÚBIA FELITO.

 ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS (OAB/MT 15.401).

ADMINISTRADOR JUDICIAL: Lorga & Mikejevs Advogados Associados - 

Marco Antonio Lorga, OAB/MT13.536/O e CRA/MT 00298.

 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO:CREDORES/TERCEIROS E 

INTERESSADOS

 FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que fora determinada a CONVOCAÇÃO de todos 

os CREDORES/INTERESSADOS dos autos da Recuperação Judicial n.º 

3455-41.2017.811.0051- Código: 125251, que tramita perante a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Campo Verde-MT, para a ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES, cuja ordem do dia será a aprovação, rejeição ou modificação 

do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas, o qual 

está à disposição para consulta e obtenção de cópia diretamente com o 

administrador judicial. O presente Edital será publicado e afixado no lugar 

de costume, para conhecimento de terceiros interessados para que no 

futuro não venham alegar ignorância. A Assembleia Geral de Credores 

será realizada no espaço do Hotel Lorys, situado à Avenida Brasil, 1033 - 

Centro, Campo Verde - MT, 78840-000, em 1ª (primeira) convocação para 

o dia 22.08.2018, às 09:00 horas e, em 2ª (segunda) convocação para o 

dia 29.08.2018, às 09:00 horas, possuindo como ORDEM DO DIA a 

aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado 

pelas devedoras.

 RESUMO DA DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de ação de recuperação 

judicial proposta por A.K.F. ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, N.M. FELITO E CIA LTDA, 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL 

LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO – ME, MARA RÚBIA FELITO – ME, 

ANTONIO CARLOS FELITO, MARA RÚBIA FELITO, todos devidamente 

qualificados nos autos. O processamento da recuperação judicial foi 

deferido, ocasião em que se nomeou administrador judicial e 

determinaram-se outras providências (ref. 27). Edital de intimação dos 

credores, já revisado pelo administrador judicial, foi apresentado na ref. 

32. As recuperandas apresentam plano de recuperação judicial e laudo 

econômico financeiro, atestando sua viabilidade (ref. 86). O administrador 

apresenta lista de credores e minuta do edital (ref. 89). Edital de aviso da 

apresentação do plano de recuperação judicial e segunda relação de 

credores da administração judicial foi publicado no DJE (Ref. 90). O 

administrador informa os julgamentos administrativos que respaldaram a 

segunda lista de credores e pugna pela intimação das recuperandas (ref. 

93) e, na sequência, retifica a lista de credores (ref. 96). Adiante, o 

administrador judicial anexa segunda relação de credores (ref. 97). Logo 

após, este Juízo ordenou a intimação das recuperandas para que: a) 

demonstrem o cumprimento da determinação contida no item "J.1", de ref. 

27; b) justifiquem os pagamentos indicados na folha 06 do laudo de ref. 

93, bem como a inclusão de débitos sem origem documental ou de negócio 

subjacente na primeira lista de relação de credores; c) esclareçam o 

descompasso entre o resultado operacional bruto do GRUPO FELITO nos 

meses de maio/2017 a janeiro/2018 e os respectivos saldos bancários, 

devendo informar o destino dos recursos das receitas apuradas no 

período; d) comprovarem a regularidade do pagamento das custas e 

despesas processuais. Na ocasião, determinou-se a intimação do 

administrador judicial para se manifestar sobre os requerimentos de refs. 

36 e 68 e acerca do plano de recuperação judicial constante na ref. 86, 

bem como fora ordenada a inclusão dos créditos descritos na petição de 

ref. 96, na 2ª lista do administrador judicial. IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SCANIA BANCO S/A, 

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BAYER S/A, YARA 

BRASIL FERTILIZANTES S/A, CCAB AGRO S/A, BANCO BRADESCO S.A. 

e NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A., apresentam 

objeção ao plano de recuperação judicial (refs. 102, 107, 112, 115, 117, 

121, 122, 123, 124 e 125). As recuperandas comprovam o pagamento do 

parcelamento de das custas relativos aos meses de novembro/2017 a 

março/2018 (ref. 103). Em seguida, noticiam a troca do profissional 

responsável por sua contabilidade (ref. 104) e postulam o reconhecimento 

da indispensabilidade de todos os bens arrolados pelas empresas quando 

do ajuizamento do pedido de recuperação (ref. 105). NUFARM INDÚSTRIA 

QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A. formula requerimento de habilitação dos 

créditos (ref. 106 e 120). AGROFITO CASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 

informa que o pedido de habilitação de seus créditos foi negado pelo 

administrador judicial e requer sejam eles admitidos por este Juízo (ref. 

111). BAYER S/A e YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A opõem embargos 

de declaração, sob o argumento de que o edital para intimação dos 

credores publicado nos autos diverge da segunda lista de credores 

apresentada pelo administrador judicial, devendo ser republicado (ref. 113 

e 114). As recuperandas noticiam a adesão a programa de parcelamento 

dos tributos municipais, justificam a inexistência de condições específicas 

para as empresas no tocante aos tributos estaduais e federais, 

consignam a inexistência de impedimento para homologação do plano e 

concessão da recuperação da empresa que não detém as certidões 

negativas de débitos fiscais. Mencionam, ainda, que os pagamentos 

relatados no laudo de ref. 93, folha 06, assim como o descompasso entre 

o resultado operacional bruto do grupo nos meses de maio a janeiro de 

2017 e os respectivos saldos bancários se deram em razão da ocorrência 

de erros contábeis. Descrevem a origem dos créditos listados na inicial, 

pugnando pela manutenção destes. Na ocasião, requerem a republicação 

dos editais (ref. 116). O administrador judicial se manifesta consignando 

que o crédito cuja cessão é noticiada na ref. 36 não faz parte da 

recuperação judicial, bem como que em relação à cessão informada na 

ref. 68, já procedeu com as anotações necessárias (ref. 118). Após, o 

administrador judicial se manifesta quanto ao plano de recuperação judicial 

(ref. 119) e apresenta relatórios dos meses de fevereiro e março/2018 

(refs. 108 e 127). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO De proêmio, a 

respeito das cessões noticiadas nos autos e diante do teor do relatório de 

ref. 118, DEFIRO a substituição processual de ref. 68, devendo ser 

retificada a capa dos autos. Lado outro, NÃO CONHEÇO do pedido de 

alteração processual de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A por 

CARLOS GONÇALVES MUNIZ, formulado na ref. 36, pois se trata de 

crédito não incluso na presente recuperação judicial. No mais, DETERMINO 

o desentranhamento da habilitação apresentada pelo NUFARM INDÚSTRIA 

QUÍMICA E FARMACEUTICA S/A (ref. 106), podendo a credora realizar a 

distribuição do pedido, em autos apartados, depois de realizado o 

pagamento das custas necessárias, nos termos do que dispõe o art. 10, 

§5º c.c art.13, ambos da Lei de Recuperação Judicial. Outrossim, a 

respeito do requerimento de ref. 111, considerando que o procedimento 

adequado para se insurgir quanto ao não acolhimento de habilitação 

realizada perante o administrador judicial é a impugnação prevista no art. 

8º da Lei de Recuperação Judicial, NÃO CONHEÇO do pedido. 

Prosseguindo a análise do processo, nota-se a divergência entre os 

resultados operacionais brutos das recuperandas e os valores mantidos 

em suas contas bancárias persiste, eis que no mês de fevereiro/2018 o 

GRUPO FELITO apresentou resultado Operacional Bruto Positivo no 
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montante de R$ 1.306.499,63 e saldo bancário de apenas R$ 19.995,43 

(ref. 108), enquanto no mês de março/2018 seu resultado operacional 

bruto foi de R$1.599.497,88 e os saldos bancários somaram R$ 

273.705,77 (ref. 126). De igual modo, o administrador judicial registra a 

existência de atraso no recolhimento dos encargos sociais, F.G.T.S e 

Previdência Social pelas recuperandas, bem como que a empresa 

COMERCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP – CNPJ 

06.337.534/0001-94 insiste em registrar suas vendas diárias com a 

Máquina de Cartão de Crédito em nome WELLIGTON DE ARAÚJO CA, CNPJ 

nª 08.208.179/0001-89, empresa estranha ao processo recuperacional. 

Assim, REITERO a ordem de intimação pessoal das recuperandas para 

que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS e SOB PENA DE DESTITUIÇÃO DE 

SEUS ADMINISTRADORES (art. 64, da Lei de Recuperação Judicial e 

Falência): a) ESCLAREÇAM o descompasso entre o resultado operacional 

bruto do GRUPO FELITO nos meses de fevereiro/2018 e março/2018 e os 

respectivos saldos bancários, devendo informar o destino dos recursos 

das receitas apuradas no período. b) DEMONSTREM a regularidade do 

pagamento dos encargos sociais, F.G.T.S e Previdência Social de seus 

funcionários; c) regularizem, IMEDIATAMENTE, a utilização da máquina de 

cartão de crédito e débito no estabelecimento COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP (Posto Ipanema), eis que se trata de 

irregularidade já anteriormente apontada na decisão de ref. 12. No que 

tange ao requerimento de reconhecimento da indispensabilidade de todos 

os bens arrolados pelas empresas recuperandas quando do ajuizamento 

da inicial (ref. 105), COLHA-SE o parecer do Administrador Judicial. Após, 

VOLVAM conclusos para análise. Já quanto aos embargos de declaração 

opostos por BAYER S/A e YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (refs. 113 e 

114), tem-se que merecem acolhimento. Isso porque, diante da notícia do 

cometimento de erro material pelo administrador judicial (ref. 96), tem-se 

que a decisão de Ref. 98 se limita a deliberar a inclusão dos credores e 

respectivos créditos indicados na petição de ref. 96 na 2ª lista de 

credores apresentada na ref. 89, deixando de ordenar a retificação do 

edital, providência que se faz necessária. Diante do exposto, ACOLHO os 

embargos declaratórios de refs. 113 e 114 para o fim de ordenar a 

RETIFICAÇÃO e REPUBLICAÇÃO do edital de ref. 90. Outrossim, em razão 

das objeções já apresentadas nos autos (refs. 102, 107, 112, 115, 117, 

121, 122, 123, 124 e 125), cumpre decidir acerca da assembleia geral de 

credores, desde já esclarecendo que a ausência de consolidação 

definitiva do Quadro Geral de Credores não obsta a análise do plano de 

recuperação judicial apresentado, consoante se extrai do disposto no art. 

39 da Lei nº 11.101/05, in verbis: Art. 39. Terão direito a voto na 

assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, 

na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador 

judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na 

relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos 

III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, 

acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da 

realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados 

por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de 

importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei. § 

1o Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de 

verificação do quorum de instalação e de deliberação os titulares de 

créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei. § 2o As 

deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de 

posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou 

classificação de créditos. § 3o No caso de posterior invalidação de 

deliberação da assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de 

boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos 

prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. Sendo assim, 

CONVOCO Assembleia Geral de Credores para deliberarem sobre o plano 

de recuperação para o dia 22.08.2018 às 09h00min e, em segunda 

convocação para o dia 29.08.2018 às 09h00min, em local a ser indicado 

pelo Administrador Judicial. EXPEÇA-SE edital para conhecimento dos 

credores e terceiros interessados, observando o disposto no art. 36 e 

seguintes da Lei nº 11.101/2005. INTIME-SE a recuperanda para, em 10 

(dez), fornecer os dados para a confecção do edital de convocação dos 

credores para a assembleia, por meio eletrônico, bem como informar o 

endereço de e-mail para o envio do edital para ser publicado em jornais de 

grande circulação. Deverá, ainda, comprovar nos autos a publicação do 

referido edital no prazo de 15 (quinze) dias antes da data da realização da 

assembleia, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005. Sem prejuízo, 

publique-se o referido edital no DJE. Por fim, CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público sobre a data e local da assembleia ora designada. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: O credor poderá ser representado na 

Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se encontre o 

documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Ficam também intimados os credores 

e terceiros de que os documentos da recuperandas podem ser 

consultados junto ao administrador judicial nomeado pelo Juízo, o escritório 

Lorga & Mikejevs Advogados Associados, representado pelo Dr. Marco 

Antônio Lorga, OAB/MT13.536/O e CRA/MT 00298, com endereço 

profissional sito a R. Pres. Wenceslau Braz, 202 - Morada do Sol, Cuiabá - 

M T ,  7 8 0 4 3 - 5 0 8 ,  T e l e f o n e :  ( 6 5 )  3 0 5 4 - 5 0 4 0 ,  e - m a i l : 

grupofelito.rj@lorgamikejevs.com.br, onde os documentos das 

recuperandas podem ser consultados. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Leonésio Gonsalves de Resende, digitei.

 Campo Verde - MT, 05 de Junho de 2018.

Leonésio Gonsalves de Resende

Gestor Judiciário

Autorizado Art. 1205/CNGC

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOFRE PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA (RÉU)

PIRELLI PNEUS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que INTIMO a parte 

autora, na pessoa de seu procurador, acerca da audiência de conciliação 

designada pelo CEJUSC para o dia 05/07/2018, as 14h30 min, devendo 

fazer comparecer seu cliente. É o que me cumpre.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROCHA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, 

acerca da audiência de conciliação designada no CEJUSC para o dia 

25/06/2018, às 13:30 horas, devendo fazer comparecer seu respectivo 

cliente na solenidade. É o que me cumpre.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135156 Nr: 8401-56.2017.811.0051

 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: Fabiana Deraldina de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 
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OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135470 Nr: 8521-02.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135796 Nr: 8668-28.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135618 Nr: 8591-19.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevan Mendes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140170 Nr: 433-38.2018.811.0051

 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: Rosania Barbosa Borba Frazão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECSON NUNES DA SILVA, Otávio Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Neves de Arruda 

Campos - OAB:17268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS, OAB/MT 

17268, para comparecer, bem como, apresentar sua cliente ROSANIA 

BARBOSA BORBA FRAZÃO, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/06/2018, às 15h00min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135786 Nr: 8658-81.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineide Rosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135795 Nr: 8667-43.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138388 Nr: 9993-38.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderi José Cocco Folgiarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138446 Nr: 10019-36.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Magalhães Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 
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Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO a parte 

requerida, na pessoa de seu procurador, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, 

neste Juízo, devendo fazer comparecer seu respectivo cliente na 

solenidade. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 10022-88.2017.811.0051

 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: Nilton Cezar Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO a parte 

requerida, na pessoa de seu procurador, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, 

neste Juízo, devendo fazer comparecer seu respectivo cliente na 

solenidade. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140118 Nr: 408-25.2018.811.0051

 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: Líria Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7.313, para 

comparecer, bem como, apresentar sua cliente LÍRIA CORREA DA SILVA, 

na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 29/06/2018, 

às 14h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140850 Nr: 778-04.2018.811.0051

 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: Alessandra Souza Santana Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456, Paulo Ferreira dos Santos - OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente sua Impugnação à Contestação ofertada 

pela parte requerida na Ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112556 Nr: 3673-06.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Valente Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Veículos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado VALDIR ARIONES PIMPINATI JÚNIOR E OUTROS, 

OAB/MT 6.145-B, para comparecer, bem como, apresentar sua cliente 

ANA CLÁUDIA VALENTE TEIXEIRA, na audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 26/06/2018, às 15h40min, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113440 Nr: 4072-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAYAN MITCHAEL DIAS RAMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Adriano Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 INTIMO o advogado RICARDO ALEXANDRE VIANA, OAB/MT 17.947/B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente BRAYAN MITCHAEL 

DIAS RAMIRO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o 

dia 26/06/2018, às 16h10min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113440 Nr: 4072-35.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAYAN MITCHAEL DIAS RAMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Adriano Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7.313, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente SERGIO ADRIANO ALVES 

DE BRITO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

26/06/2018, às 16h10min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140548 Nr: 631-75.2018.811.0051

 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: Rosiley Lourdes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140967 Nr: 820-53.2018.811.0051

 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: Vivia Conceição de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 107728 Nr: 1786-84.2016.811.0051

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Ranzolin, Jéssica Ranzolin da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anjo Branco Logística EPP Ltda, Yasuda 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, LAIS OLIVEIRA BASTOS SILVA - 

OAB:15757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A/MT, LAIS OLIVEIRA BASTOS SILVA - OAB:15757

 (...) Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 269/270 (Ref. 22) e 

DECLARO, por consequência, EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC. Por corolário, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento, observando o valor 

relacionado às fls. 272/275.Custas e despesas processuais pela segunda 

requerida, Sompo Seguros S.A, conforme “item 5” de fls. 270.Após 

certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e formalidades de estilo.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 03 de abril de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 108579 Nr: 2002-45.2016.811.0051

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denimércio Loacyr Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação anexado à ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 97892 Nr: 3368-56.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVOS, NdsO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Rezende da Silva - 

OAB:16.773-O, HERBERT REZENDE DA SILVA - OAB:16773, Ricardo 

Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3368-56.2015.811.0051 (Código 97892).

Cumprimento de Sentença.

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por JOÃO VICTOR ORTIZ 

SILVA, representado por sua genitora NILCEIA DE SOUZA ORTIZ, em face 

de CLAUDEMIR SILVA, todos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte exequente informa a quitação total do 

valor executado e noticia acordo requerendo sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Ref. 75).

Instado a se manifestar, considerando que o alimentado atingiu a 

maioridade, o Ministério Público consigna o não interesse para 

manifestação e acompanhamento do feito (Ref. 79).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, vislumbra-se do acordo que o executado se comprometeu a 

pagar o valor mensal correspondente a 11,75% (onze vírgula setenta e 

cinco por cento) de seu salário bruto atual, equivalente a R$ 670,00 

(seiscentos e setenta reais), a ser entregue em mãos ao filho maior João 

Victor, até o dia 11 (onze) de cada mês.

Ajustaram, ainda, que o alimentante colaborará, também, além da pensão 

alimentícia, com o necessário para despesas com vestuário, materiais 

escolares e medicamentos.

 No mais, restou consignado que o pactuado vigorará até que o exequente 

complete 24 (vinte e quatro) anos de idade ou conclua a graduação.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes. Por conseguinte, havendo 

notícia do pagamento integral da presente execução JULGO EXTINTO o 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Sem de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, § 3º, do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

 Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 05 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87906 Nr: 140-73.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Autos n° 140-73.2015.811.0051 (87906)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

A Defesa do réu MARCELO RODRIGUES postula a redesignação da 

audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada, sob a 

alegação de que possui na mesma dada audiência designada pelos Juízo 
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da Comarcas de Jaciara, apresentando os documentos que comprovam o 

alegado.

Decido.

In casu, muito embora a audiência designada por este Juízo neste feito 

tenha sido em data anterior em relação a qual o Advogado peticionante foi 

intimado, restou comprovado que em referido processo já havia sido 

redesigada audiência anteriormente.

Ademais, restou comprovado que a audiência designada na Comarca de 

Jaciara é no mesmo dia e em horários próximos (diferença de uma hora).

Posto isso, ACOLHO o pedido e REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 17h00min (horário oficial do 

MT).

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado, o Advogado, 

as Vítimas e as Testemunhas arroladas pelas partes.

Expeça-se ao necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144204 Nr: 2342-18.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabyola Santos Ximenes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidineia Katia Bosi - 

OAB:14981

 Autos n° 2342-18.2018.811.0051 (144204)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para interrogatório da acusada FABYOLA SANTOS 

XIMENES DE SOUZA para realizar-se no dia 14 de junho de 2018, às 

15h45min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a Acusada da data da audiência ora aprazada e cientificando-lhe 

da data da audiência designada pelo Juízo Deprecante.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, em 

razão da proximidade da audiência designada pelo Juízo Deprecante 

(03.05.2018).

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143081 Nr: 1789-68.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Bispo Razaboni 

Junior - OAB:389334/SP

 Autos n° 1789-68.2018.811.0051 (143081)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha JOAQUIM APARECIDO 

INÁCIO para realizar-se no dia 14 de junho de 2018, às 14h45min.

Intime-se a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de abril 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: 1000671-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELCO FIDELIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - 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: 16/07/2018 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: 1000674-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATICILENI PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 16/07/2018 Hora: 10:00 , 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: 1000676-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA REGINA CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 16/07/2018 Hora: 10:20hs, 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: 1000500-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 02/07/2018, às 13:20, 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. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 16/07/2018 Hora: 13:00 , 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: 1000678-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 16/07/2018 Hora: 13:20 , 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: 1000679-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 16/07/2018 Hora: 13:40 , 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: 1000680-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVALDO LUCIO DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 16/07/2018 Hora: 14:00 , 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: 1000681-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVALDO LUCIO DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 16/07/2018 Hora: 14:20 , 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: 1000690-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAUMIR BARBOSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia TData: 17/07/2018 Hora: 09:00 , 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: 1000691-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAUMIR BARBOSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 17/07/2018 Hora: 09:20 , 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: 1000692-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN LEE BATISTA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 17/07/2018 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: 1000693-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 17/07/2018 Hora: 10:00 , 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

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000151-49.2018.8.11.0029

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:

WEMERSON SOUZA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cumprida a finalidade, conforme id n.º 13352191, devolva-se a 

presente missiva ao juízo deprecante, com as nossas homenagens de 

estilo. Às providências necessárias. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1000162-78.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIO MOREIRA DIAS JUNIOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA SOUZA DE ALCANTARA (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada por EVANIO 

MOREIRA DIAS JUNIOR, por intermédio da Defensoria Pública, em face de 

MIGUEL HENRIQUE DE ALCÂNTARA MOREIRA, representado pela sua 

genitora Lorena Souza de Alcântara. Aduz que realizou acordo com a 

genitora do requerido, onde ficou acordado que pagaria ao filho 34% 

(trinta e quatro por cento) do salário mínimo vigente à título de pensão 

alimentícia. Alega que houve alteração na sua situação financeira e o 

aludido valor tornou-se vultuoso, pois, atualmente, encontra-se 

desempregado, auferindo renda mensal por volta de um salário mínimo por 

meio de "bicos". Ao final, requereu a antecipação de tutela para redução 

dos alimentos para o correspondente a 26,21% (vinte e seis vírgula vinte e 

um por cento) do salário mínimo. Decido. Postergo a análise do pedido de 

antecipação de tutela. Considerando a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação. Após, cite-se e notifique-se a 

parte Reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 

compareça perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida 

solenidade, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 5.478/68. Intime-se, a parte 

Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará extinção 

do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da Lei n°. 5.478/68. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência. 

Nos termos do artigo 334, § 8º do Novo Código de Processo Civil, as 

partes deverão ser cientificadas de que o não comparecimento 

injustificado à audiência, será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e poderá ser arbitrado multa de até 2% da vantagem econômica 

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

Estado. Ainda deverão ser cientificadas, que ambas as partes deverão 

comparecer à solenidade acompanhada de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, NCPC). Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67336 Nr: 1735-71.2018.811.0029

 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: WELDER CRISTIAN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE SCHELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador WELDER CRISTIAN RODRIGUES, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 1047-12.2018.811.0029

 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: EMGDS, EAGDS, PMGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 165341/2018

CERTIDÃO

 Certifico, em cumprimento às disposições contidas no art. 10, § 3º da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, a devolução dos presentes autos ao Juízo de Origem, diante 

do termo de Sessão juntado à fl. 40 para ulteriores deliberações.

Canarana/MT, 04 de junho de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3349-48.2017.811.0029

 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: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO MORILIO CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Sousa e silv 

Condão Milhomem - OAB:21104/0 -MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 140647/2018

CERTIDÃO

 Certifico, em cumprimento às disposições contidas no art. 10, § 3º da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, a devolução dos presentes autos ao Juízo de Origem, diante 

do termo de Sessão juntado à fl. 32, para deliberações.

Canarana/MT, 16 de março de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-92.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GELVAZIO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença. Assim, 

considerando o pagamento efetuado, com o valor depositado pela parte 

sucumbente, DETERMINO a expedição de alvará, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 16/2011 – CGJ. Após, em não havendo novas 

deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 30 de maio de 2018 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: 

Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim 

Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-90.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARBOZA 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença. Assim, 

considerando o pagamento efetuado, com o valor depositado pela parte 

sucumbente, DETERMINO a expedição de alvará, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 16/2011 – CGJ, bem como requerer o que entender de 

direito. Por fim, não havendo novas deliberações, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 30 de maio de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 38/2018 – DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR a Senhora ADRIANA ROBERTI, mat. 23.140, portadora do RG 

nº 0910100-4-SSP/MT e do CPF nº 948 511 401 - 00, do Cargo de 

Assessora de Gabinete II, Grupo Ocupacional PDA/CNE-VIII, do Gabinete 

da 1ª Vara Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães, a partir da 

publicação.

NOMEAR Senhora ADRIANA ROBERTI, mat. 23.140, portadora do RG nº 

0910100-4-SSP/MT e do CPF nº 948 511 401 - 00, no Cargo de Assessora 

de Gabinete I, Grupo Ocupacional PDA/CNE-VII, do Gabinete da 1ª Vara 

Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães, a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 5 de junho de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103680 Nr: 1319-21.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, pelo 

prazo requerido.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73057 Nr: 1558-30.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL KASSYO BRILHANTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de ref. 39 em razão da notoriedade da suspeição 

do perito, destituindo, nestes autos, o médico perito João Leopoldo Baçan, 

para substituído pelo médico perito Gustavo A. Laporte, CRM 29176, com 

endereço à Rua 24 de Outubro, 959, Bairro Popular, Cuiabá/MT – Cep 

78.045-000, telefone 65-3054-1122. Intimem-se, inclusive para que o novo 

perito manifeste aceitação e apresente proposta de honorários, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

A requerida responderá pelos honorários relativos à perícia solicitada 

(artigo 95 do Código de Processo Civil). Assim que apresentada a 

proposta de honorários pelo perito, intime-se a requerida para depositar o 

valor, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de preclusão da prova pericial 

e julgamento do processo no estado em que se encontra.

Faculto às partes, desde já, dentro de cinco (5) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentar quesitos (artigo 465, § 1º, I e II, do Código de 

Processo Civil).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos, caso indicados, oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 10 dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo (CPC, artigo 477, parágrafo único).

Inexistindo a necessidade de produção de outra prova, após a 

apresentação do laudo e pareceres dos assistentes técnicos, concedo às 

partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem razões finais (art. 364, §2º do CPC).

Preclusa a prova pericial, expeça-se alvará de levantamento dos 

honorários periciais em favor do expert nomeado.

Na sequência, volvam-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96060 Nr: 4002-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDCDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taiana Castrillon Dionello - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido inicial e, nos termos do art. 
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101, VI, do Estatuto da Criança do Adolescente, aplico a medida de 

proteção de inclusão em programa para tratamento de toxicômanos a Yuri 

Gabriel Santos de Almeida e Thiago Henrique de Oliveira, já qualificados 

nos autos, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Munícipio De 

Chapada Dos Guimarães forneçam meios para que se realize tratamento 

de desintoxicação em Clínica Especializada para adolescentes.Julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil/2015.Analisando os autos, observo que já fora 

deferida, em sede de tutela de urgência, a internação dos menores, 

contudo, os requeridos não fizeram os respectivos repasses à instituição 

que recebeu os adolescentes. Desta forma, nos termos do art. 536, §1º 

do CPC, determino o bloqueio, através do Sistema BacenJud do montante 

de R$ 32.400,00, como o imediato levantamento de R$ 14.400,00 à 

instituição que provê o tratamento dos menores, nos termos da cota 

ministerial de ref. 35.Intimem-se.Após o trânsito em julgado:a)proceda-se 

ao levantamento do valor remanescente (R$ 18.000,00) para subsidiar o 

tratamento, em favor da instituição que recebeu os adolescentes que 

estarão internados até 23.8.2018;b)arquivem-se, com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79433 Nr: 944-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemilson Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, pelo 

prazo requerido.

Esclareço que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30554 Nr: 445-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8755

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu, porquanto tempestivo 

conforme certidão de ref. 28.

Intime-se o apelante para, em 8 (oito) dias, apresentar razões (art. 600 do 

CPP).

Após, intime-se o Ministério Público para, prazo de 8 (oito) dias, 

apresentar contrarrazões.

 A seguir com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98678 Nr: 5185-71.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI PEREIRA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Martins Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de inventário pelo rito de arrolamento ajuizado por Eli Pereira 

Aragão, em razão do falecimento de Rubens Martins Pereira, conforme 

narrado na inicial.

 A inicial veio acompanhada de cópia dos documentos pessoais da 

requerente, única herdeira, bem como dos documentos do bem que 

compõem o acervo do espólio.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Analisando a pretensão deduzida, infere-se que a requerente é maior e 

capaz, havendo ainda consenso quanto à partilha por ser a única 

herdeira.

Ademais, a inicial está instruída de todos os documentos necessários ao 

pleno conhecimento da pretensão, além de atendidas as prescrições do 

art. 660 do CPC.

DIANTE DO EXPOSTO, com supedâneo no art. 659 e art. 665 do CPC, 

homologo, de plano, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha celebrada delineada na inicial dos bens deixados 

por Rubens Martins Pereira.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Nomeio como inventariante a Sra. Eli Pereira Aragão.

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

 Transitada em julgado, expeçam-se, conforme o caso, carta(s) de 

adjudicação, o formal(is) de partilha e/ou alvará(s) solicitado(s), 

observando o que restou consignado na peça inicial, bem como 

intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser 

a legislação tributária (art. 662, §2°, CPC).

Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104645 Nr: 1758-32.2018.811.0024

 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: Vanda Teodoro do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76900 Nr: 3263-63.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAM NUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/O

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de ref. 38 e nomeio o médico perito João Leopoldo 

Baçan. Intime-se para que apresente proposta de honorários, no prazo de 

5 (cinco) dias.

A requerida responderá pelos honorários relativos à perícia em razão da 

inversão do ônus da prova. Assim que apresentada a proposta de 

honorários pelo perito, intime-se a requerida para depositar o valor, no 

prazo de cinco (5) dias, sob pena de preclusão da prova pericial e 

julgamento antecipado da lide.

Faculto às partes, desde já, dentro de cinco (5) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentar quesitos (artigo 465, § 1º, I e II, do Código de 

Processo Civil).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.
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O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos, caso indicados, oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 10 dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo (CPC, artigo 477, parágrafo único).

Indefiro o requerimento de produção de prova testemunhal, uma vez que 

tanto o depoimento da autora quanto do requerido/seu representante legal 

em nada auxiliarão na formação da convicção do juízo, que no caso em 

deslinde, necessita apenas da produção de prova técnica sobre a 

utilização ou não do medicamento, conforme fixação do ponto 

controvertido.

Inexistindo a necessidade de produção de outra prova, após a 

apresentação do laudo e pareceres dos assistentes técnicos, concedo às 

partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem razões finais (art. 364, §2º do CPC).

Preclusa a prova pericial, expeça-se alvará de levantamento dos 

honorários periciais em favor do expert nomeado.

Na sequência, volvam-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79296 Nr: 878-11.2016.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhuan Pablo Neves Gama da Costa, Keyla Neves dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldino Gama da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 10/7/2018, às 13h30 (Horário de 

MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono, via Diário Eletrônico.

Decreto a revelia do requerido, na forma do art. 344 do CPC, 

desobrigando-se a intimação deste.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8889 Nr: 1479-71.2003.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Valdinei Rodrigues Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Teles de Amorim, INTERMAT - Instituto de 

Terras de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, Joaquim Pereira da Silva - OAB:3.036, Karlla Christine 

Coelho Fernandes - OAB:5297 -E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nogueira da Silva. - 

OAB:3.208-B, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais), nos termos do r. sentença 

de fls. 206/209. Este valor deverá ser de forma em separado, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento das custas e R$ 243,60(duzentos e quarenta e tres reais e 

sessenta centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – 

Primeira Instância, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4216 Nr: 131-28.1997.811.0024

 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: EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

309,43 (trezentos e nove reais e quarenta e tres centavos), nos termos 

do r. sentença de fls. 37/37vº. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39711 Nr: 2229-92.2011.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rone Cesar Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemiro José dos Santos, Alice Maria de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Markleine Bezerra - OAB:3637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.937,70 (dois mil e novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 77/77vº. Este valor deverá ser de forma 

em separado, sendo R$ 1.468,85(hum mil e quatrocentos e sessenta e oito 

reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento das custas e R$ 

1.468,85 (hum mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira 

Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

para preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 1319-36.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariluci Fernandes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Português - 

OAB:6365/MT, Pedro Aparecido de Oliveira - OAB:7549/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,55 (quinhentos e quarenta e tres reais e cinquentae tres centavos), 

nos termos do r. sentença de fls. 102. Este valor deverá ser de forma em 

separado, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento das custas e R$ 130,13 (cento e trinta reais 

e treze centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – 

“Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18019 Nr: 698-10.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão, Marilan Martins 

Ferreira Roldão OU Marilan Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Rutkoski - 

OAB:146.114/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.994,56(cinco mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 

seis centavos), nos termos do r. sentença de fls. 348/348vº. Este valor 

deverá ser de forma em separado, sendo R$ 2.997,28 (dois mil e 

novecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), para 

recolhimento das custas e R$ 2.997,28(dois mil e novecentos e noventa e 

sete reais e vinte e oito centavos), para fins da taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de 

Guias On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), para preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74345 Nr: 2101-33.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE ARAUJO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B

 Impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a parte autora, pela imprensa, para no prazo de 15 (quinze) 

dia,s apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos termos do 

art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos à expedição de 

documentos para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, nos termos 

do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82326 Nr: 2087-15.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.P. DA SILVA RESTAURANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Barros 

Correa - OAB:14.271/MT

 Impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a parte Requerente, pela imprensa para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, 

nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69208 Nr: 13-22.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivalter Nunes de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto as informações prestadas pelo 

INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81852 Nr: 1842-04.2016.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de julho de 2018, às 16hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102463 Nr: 727-74.2018.811.0024

 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: Neuracy Máximo da Silva

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 281 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 281 de 579



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO POLICARPO ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (REQUERIDO)

GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Joaquim da Costa Lopes (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000796-26.2017.8.11.0024. REQUERENTE: PAULO POLICARPO ANGELO 

REQUERIDO: GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, 

JOAQUIM DA COSTA LOPES, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 

Vistos. Defiro o pedido constante do ID nº 12318515. Cite-se o requerido 

JOAQUIM DA COSTA LOPES, via oficial de justiça, no endereço fornecido, 

qual seja: Rodovia MT 60, KM 01, Boiforte, trevo de acesso a cidade de 

Nossa senhora de Livramento, MT, CEP 78.170-000. Intime-se. Cumpra-se. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela 

juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 04 de junho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000657-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIODATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000657-85.2018.8.11.0009. AUTOR: CICERO JOSE 

DIODATO RÉU: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO 

BRASIL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 28 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000795-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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SORAYA BRUCHMAM MARTINS FRIEDEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000795-52.2018.8.11.0009. AUTOR: SORAYA 

BRUCHMAM MARTINS FRIEDEL RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Processo: 1000795-52.2018.8.11.0009 Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, a fim 

de que providencie ao(à) paciente SORAYA BRUCHMAM MARTINS 

FRIEDEL o(s) seguinte(s) medicamento(s): a) Enoxoparina 60 mg Segundo 

a inicial, SORAYA está em gestação de risco em razão da possibilidade 

diagnosticada de ocorrência de tromboembolismo pulmonar, consoante 

laudo(s) médico(s) anexo(s), circunstância que demanda o uso do(s) 

medicamento(s) suso declinado(s), por 06 (seis) meses. Daí a parte 

requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a parte 

requerida providencie o fornecimento do(s) medicamento(s). II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da tutela de urgência liminar A tutela de urgência 

pleiteada resta prejudicada com o exame da inicial, como se verá. II.2 - Do 

indeferimento da petição inicial A inicial é indeferida por inexistência de 

interesse de agir. Sabe-se que o direito à saúde vem observado, no 

âmbito internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de 

outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a saúde, 

além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia fundamental 

eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção 

exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, 

Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, 

com regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente 

a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência farmacêutica, a 

teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: 

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica;” E o acesso a medicamentos demanda, 

primordialmente, sério e abrangente planejamento para contemplar as 

prescrições e diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 

doença ou o agravo da saúde ou, na falta, a dispensação será realizada 

com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal, 

gestores estaduais e gestores municipais do SUS, com responsabilidade 

pelo fornecimento pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite no 

âmbito federal, Comissão Intergestores Bipartite no âmbito estadual e 

Conselho Municipal de Saúde no âmbito municipal, respectivamente, em 

consonância com o art. 19-M, inciso I, e art. 19-P e incisos, ambos da Lei 

8.080/90. Dada a complexidade da matéria, o acesso a medicamentos 

envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que 

exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social 

e, a fim de tornar a exposição muito mais simples, pedimos licença para 

transcrever elucidativos esclarecimentos extraídos do “Manual sobre 

medicamentos: acesso e uso”, obra organizada por Kelli Carneiro de 

Freitas Nakata, publicado pela Secretaria Estadual da Saúde de Mato 

Grosso, edição de 2014, o qual inclusive está disponível no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

“www.tjmt.jus.br/intrante.arq./downloads/Manual/Manual_Sobre_Medicam

entos_SES_MT.pdf”. “9 - Todos os medicamentos estão disponíveis no 

Sistema Único de Saúde (SUS)? Vamos saber: Há um número muito 

elevado de medicamentos no mercado farmacêutico. Muitos têm a mesma 

composição. Outros, embora apresentem princípio ativo diverso, 

prestam-se ao tratamento do mesmo mal. Avanços tecnológicos no último 

século permitiram a descoberta de vários fármacos. Mas sua introdução 

nem sempre se deu com ganhos terapêuticos expressivos e destituída de 

riscos. Assim, ‘novos medicamentos’, denominados me-too, apesar de, na 

maioria dos casos, não agregarem ganho terapêutico ao tratamento 

quando comparados com medicamentos já existentes, são anunciados por 

seus fabricantes como ‘medicamentos novos’. Essas ‘novidades’ terminam 

atraindo muitos profissionais da Saúde e consumidores, que passam a 

prescrevê-los e a utilizar-se deles. Isso, muito frequentemente, pressiona 

os sistemas de saúde para a sua incorporação. 9.1 - Como ocorre a 

incorporação da Tecnologia pelo SUS? A incorporação de medicamentos 

no SUS, também a exclusão, é atribuição do Ministério da Saúde, por meio 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC. Numa 

avaliação de tecnologia, a CONITEC, obrigatoriamente, toma as seguintes 

providências: a) Avalia as evidências científicas quanto aos quesitos 

eficácia, acurácia, efetividade e segurança; e, b) Busca estudos de 

avaliação econômica confrontando os benefícios e os custos em relação 

às tecnologias já disponíveis no SUS. Dessa forma, para que um 

medicamento seja incorporado, é indispensável: • Avaliar cientificamente 

as opções terapêuticas disponíveis no mercado para a melhor escolha 

possível; • Verificar evidências robustas de eficácia e segurança por 

parte da tecnologia candidata à incorporação; • Confirmar que seja baixa a 

probabilidade de que novos estudos mudem as vantagens apresentadas 

pela nova tecnologia em relação às demais; • Assegurar o ‘melhor 

benefício - menor risco’; e, o melhor ‘custo - efetividade’. Finalmente, a 

incorporação da Tecnologia no SUS é regulamentada pela Lei nº 12.401, 

de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 10 - Como se 

dá o acesso aos medicamentos? O acesso aos medicamentos, sua 

ampliação e qualificação, tudo está diretamente ligado à estruturação da 

Assistência Farmacêutica. Dessa forma, para garantir um tratamento 

integral, é necessária a efetividade de uma linha de cuidados de básica a 

complexa, seja do ponto de vista farmacêutico, seja da própria indicação 

terapêutica. Partindo, pois, dessa premissa, a Assistência Farmacêutica 

estrutura-se em três componentes: Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica (CESAF), e Componente Especializado de Assistência 

Farmacêutica (CEAF). As indagações e respostas que seguem, 

complementam a informação pedida acima. 10.1 - O que faz o Componente 

Básico de Assistência Farmacêutica? O Componente Básico de 

Assistência Farmacêutica propõe-se a disponibilizar os medicamentos e 

insumos de Assistência Farmacêutica do âmbito da Atenção Básica em 

Saúde, bem como os medicamentos e insumos associados com os 

agravos e programas de saúde específicos do domínio dessa mesma 

Atenção. Assim, na Atenção Básica, são atendidos programas de saúde e 

agravos como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, asma, distúrbios 

digestivos, distúrbios endócrinos, distúrbios respiratórios, saúde da 

mulher, entre outros. O Componente Básico está regulamentado na 

Portaria nº 1555, de 30 de julho de 2013; e o rol dos medicamentos é 

pactuado entre Estado e municípios por meio da Comissão Intergestora 

Bipartite (CIB), sendo expresso na forma de ‘resolução’. 10.1.1 - Como 

faço para usufruir dos medicamentos do Componente Básico? Para 

usufruir de medicamentos e insumos que estão sob o domínio da Atenção 

Básica, o usuário deve procurar uma Unidade Básica de Saúde onde haja 

uma ‘dispensação’ (farmácia) a ela anexa. Dissemos ‘onde haja’, porque 

alguns municípios efetivam a dispensação de medicamentos numa 

farmácia tida como ‘central’, e não exatamente nas unidades básicas de 

saúde. O usuário deve portar um receituário médico atualizado. 10.1.2 - De 

quem é a responsabilidade de prover os medicamentos do Componente 

Básico? No Estado de Mato Grosso, é aos municípios que cabe programar, 

adquirir e dispensar os medicamentos destinados à linha de cuidados da 

Atenção Básica. 10.1.3 - Quem financia os medicamentos do Componente 

Básico? O financiamento dos medicamentos é tripartite, ou seja, participam 

do financiamento os governos federal, estadual e municipal. Quanto à 

quantia a ser desembolsada por cada ente federado, esta é estabelecida 

em portaria, e é calculada com base na população de cada município, ou 

seja, a quantia é per capta. 10.1.4 - Como posso saber quais os 

medicamentos oferecidos pelo Componente Básico? Consultando o Anexo 

I desta cartilha. 10.2 - O que faz o Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica? O Componente Estratégico atende o tratamento 

farmacológico de doenças que configuram problemas de ‘saúde pública’, 
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que atingem ou põem em risco coletividades. E sua estratégia de controle 

concentra-se no tratamento dos portadores dessas doenças. Pertencem a 

esse Componente, os programas de tuberculose, hanseníase, malária, 

leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, 

influenza, meningite, oncocercose, peste, tracoma. Os antirretrovirais do 

programa DST/AIDS, assim como sangue, hemoderivados e 

imunobiológicos, também pertencem a esse Componente. O financiamento, 

a programação e a aquisição dos medicamentos aqui tratados, são de 

responsabilidade do Ministério da Saúde. As retiradas de tais 

medicamentos são feitas pelos municípios na Assistência Farmacêutica 

Estadual, mediante agendamento prévio. E a dispensação se dá nos 

municípios. 10.2.1 - Como posso conhecer os medicamentos do CESAF? 

Consultando o Anexo II. 10.3 - O que faz o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF)? O Componente Especializado assegura 

o acesso a medicamentos destinados ao tratamento de patologias 

específicas que atingem um número limitado de pacientes; e, de doenças 

de alta prevalência, em que o paciente apresente intolerância ou 

refratariedade aos tratamentos farmacológicos de primeira linha de 

cuidado, ou, ainda, em casos de evolução para um quadro clínico de maior 

gravidade. As doenças que podem ser tratadas nesse componente, 

possuem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para 

nortear o diagnóstico e tratamento. 10.3.1 - Como faço para usufruir dos 

medicamentos do CEAF? Para usufruir dos medicamentos caracterizados 

como especializados, o interessado (ou o seu representante) deve 

apresentar na farmácia do Componente Especializado os seguintes 

documentos: I - De incumbência do paciente: a) cópia da carteira de 

identidade ou da certidão de nascimento; b) cópia do CPF; c) comprovante 

de endereço; e d) cartão nacional do SUS. II - De responsabilidade do 

médico: a) Prescrição médica devidamente preenchida; b) Laudo de 

Solicitação de Medicamento (LME), cujo formulário pode ser encontrado na 

Farmácia de Demanda Especializada (antiga farmácia de alto custo); c) 

Termo de esclarecimento e responsabilidade, preenchido. d) Exames 

comprobatórios da doença alegada, de acordo com o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Dessa forma, os exames a serem 

apresentados estão na dependência do medicamento pleiteado (ver anexo 

III). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 1ª - Os pedidos são submetidos a um 

profissional avaliador. 2ª - Os pedidos podem ser feitos por meio da 

secretaria de saúde do município de residência do paciente. 3ª - A LME 

tem validade de três meses. Se, depois disso, o médico que acompanha o 

paciente, entender que o tratamento farmacológico deva continuar, o 

paciente ou o seu representante deve renovar a LME com a 

documentação estabelecida pelos PCDT, conforme o anexo III, já visto. 4ª - 

A Farmácia situa-se à rua Thogo da Silva Pereira, nº 63, setor Centro Sul, 

Cuiabá – MT. 10.3.2 - Quem financia? e de quem são as responsabilidades 

do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica? O 

financiamento e a responsabilidade do CEAF dependem dos grupos a que 

o medicamento pertence, que são três. Grupo 1 Os medicamentos deste 

grupo são financiados pelo Ministério da Saúde, e são agrupados com 

base nos seguintes critérios: I - Maior complexidade da doença que se 

deseja tratar; II - Intolerância ou refratariedade às primeira e segunda 

linhas de tratamento; III - Medicamentos que apresentam elevado impacto 

financeiro. Este grupo divide-se em: Grupo 1A: Medicamentos de 

aquisição centralizada no Ministério da Saúde. Cabe, aos estados, 

armazená-los e distribuí-los. Grupo 1B: Medicamentos financiados pelo 

Ministério da Saúde com transferência de recursos financeiros às 

secretarias estaduais da saúde (SES). Assim, cabe às secretarias 

estaduais adquirir, armazenar e distribuir tais medicamentos. Grupo 2 Os 

medicamentos que pertencem a este grupo, são os de menor 

complexidade que os do grupo 1. Esses são financiados, adquiridos, 

armazenados e distribuídos pelas secretarias estaduais da saúde. Grupo 

3 Estão neste grupo os medicamentos de responsabilidade dos municípios 

e do Distrito Federal. 10.4 - Existe mais alguma via de acesso a 

medicamentos em Mato Grosso? Sim. A Portaria nº 225, de 22 de 

dezembro de 2004. Vamos saber: Por intermédio dessa Portaria, o estado 

de Mato Grosso ampliou o escopo de medicamentos disponíveis no SUS. 

Todavia, com o passar dos anos, no âmbito nacional, o rol dos 

medicamentos disponíveis no SUS sofreu diversas alterações, tendo 

havido, nas listas nacionais, inclusão de itens contemplados na portaria 

em questão. Dessa forma, os inclusos nas listas nacionais, foram 

suprimidos da portaria com o objetivo de se evitar duplo financiamento e 

cruzamento de responsabilidades. Restou, então, que alguns 

medicamentos destinados a intervir na fibrose cística, no diabetes, na 

obesidade, no transtorno depressivo maior e no lúpus eritematoso 

sistêmico, sejam acessados com o patrocínio dessa Portaria 225. 11 - O 

que eu preciso saber sobre a Farmácia Popular? Que a Farmácia Popular 

é uma iniciativa do Governo Federal, e tem por finalidade ampliar o acesso 

aos medicamentos. É um ‘programa’ que conta com uma rede própria, 

denominada Farmácia Popular do Brasil; e com uma rede conveniada, 

designada por ‘Aqui tem farmácia popular’; Que essas farmácias são 

abastecidas por 113 tipos de medicamentos, adquiridos e distribuídos pela 

Fiocruz; Que, nesse programa, o cidadão paga pelo medicamento 

adquirido, mas paga cerca de 10% do preço praticado por farmácias 

privadas; e, Que o Programa veio a ser ampliado por outro: o ‘SAÚDE NÃO 

TEM PREÇO’. E, dentro deste, é garantida a gratuidade dos medicamentos 

para asma, hipertensão e diabetes. 11.1 - O que devo fazer para adquirir 

ou retirar gratuitamente medicamentos no programa Farmácia Popular? 

Você pode procurar uma farmácia dessas redes ou uma conveniada, 

portando documento de identidade e receita médica emitida há, no máximo, 

quatro meses. Atenção: a Farmácia Popular só dispensa ou vende 

medicamentos para o titular da receita médica; exceção para crianças, 

que podem utilizar-se do programa com o CPF da mãe, ou para usuários 

que nomeiem representante legal por meio de procuração. Esta pode ser 

particular; porém, com firma reconhecida. 11.2 - Que medicamentos posso 

encontrar na Farmácia Popular? Os constantes da relação do anexo V, 

cujos valores podem, eventualmente, passar por correção. Desta forma, 

para se inteirar do preço, é interessante consultar o link que segue: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

m i n i s t e r i o / 3 4 6 - s c t i e - r a i z / 

daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/9681-lista-de-medicamentos

-e-correlatos 12 - E os medicamentos utilizados na Oncologia? como 

posso ter acesso a eles? O tratamento farmacológico nessa situação é 

garantido pela Política Nacional de Oncologia, instituída pela Portaria 

GM/MS nº 2.439/GM, de 08 de dezembro de 2005. Na oncologia, o 

atendimento é feito por prestadores de serviço credenciados na gestão 

local, e habilitados no Ministério da Saúde pelas Unidades de Assistência 

de Alta Complexidade (UNACON) e pelo Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). Os Serviços Credenciados são os 

responsáveis pela padronização dos medicamentos utilizados em cada 

patologia. Essa Política garante atendimento integral aos pacientes que 

procuram o serviço no SUS, e compreende ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento (farmacológico ou cirúrgico), 

reabilitação e cuidados paliativos. O financiamento se dá por intermédio 

das AIH/APAC-ONCO. E o serviço credenciado, por sua vez, é ressarcido 

pelo procedimento realizado, por exemplo: Procedimento 03.04.02.033-8 - 

Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 2ª linha. Importante 

observar: Quando se trata de Oncologia, o SUS garante a integralidade do 

atendimento ao paciente - desde a consulta, passando pelo diagnóstico, 

quimioterapia, radioterapia, até chegar à cirurgia, se necessário. Significa 

que um medicamento não é disponibilizado isoladamente ao paciente, uma 

vez que a rede credenciada deve ofertar todo o conjunto dos cuidados 

necessários. 12.1 - Que unidades são credenciadas para o serviço de 

oncologia em Mato Grosso? Em Cuiabá, as seguintes: UNACON 1 - 

Unacon, com serviço de hematologia Hospi ta l  Geral 

Universitário/Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Cuiabá. 2 - Unacon, com serviços de radioterapia e de oncologia pediátrica 

2.1 - Hospital do Câncer de Mato Grosso/Associação Mato-grossense de 

Combate ao Câncer – AMCC. 2.2 - Hospital da Sociedade Beneficente 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.” (sic). Assim, o Sistema Único de 

Saúde vem organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente, com direção e gestão peculiares a cada 

esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes da Lei 

8.080/90, seguindo-se a mesma sistemática no tocante à dispensação de 

fármacos. Vale dizer, há relações de medicamentos estaduais, municipais 

e ministeriais em que a política pública de saúde foi estrategicamente 

desenhada de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada 

rigorosa metodologia para a incorporação e exclusão de medicamentos 

por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), 

a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da citada Lei 8.080/90. 

Ir de encontro a esta metodologia exige circunstância excepcional que 

demanda edifícios teóricos e argumentativos coerentes e harmônicos com 

o ordenamento jurídico subjacente. No estado da natureza, tudo possui um 

limite, um marco, uma fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser 

fornecidos de forma ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema 

capitalista ou, caso prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou 
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simplesmente capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços 

fornecidos pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em 

sua maior parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam 

a receita do Estado. Estes (os tributos), por sua vez, notabilizam-se por 

ser toda prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por 

uma relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 

mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada. Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma”. Vale dizer, assim como os recursos da 

natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

medicamentos ou dos tratamentos, exatamente como pedido pelas partes, 

que o pleito se transforma em realidade. Os estabelecimentos de saúde, 

os médicos, os leitos, os centros terapêuticos, os equipamentos, os 

medicamentos e os insumos não surgem do nada, pois, como visto, na 

natureza, não se pode criar algo do nada, porque do nada, nada surge. 

Não há como se creditar ao Poder Judiciário poderes místicos tal como o 

complexo do Rei Midas, em que todo e qualquer objeto tocado se 

transformava em ouro. Segundo dados do Ministério da Saúde, em relação 

a 2010, o custo da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um 

mil, duzentos e trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações 

judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) 

para o ano de 2016. Dada a relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de 

abril e 04, 06 e 07 de maio de 2009, em Audiência Pública convocada pelo 

então Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 

Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) especialistas entre advogados, 

defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema 

Único de Saúde. As falas destes especialistas auxiliaram sobremaneira o 

entendimento sobre as diversas nuances desta tão complexa área, as 

quais estão disponíveis em texto e vídeo no sítio eletrônico do Pretório 

E x c e l s o  n o s  s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s  e l e t r ô n i c o s : 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

s e r v i c o = p r o c e s s o A u d i e n c i a P u b l i c a S a u d e & p a g i n a = C r o n o g r a m a 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de quase 

07 (sete) anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem 

atuando constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e 

prevenção de novos conflitos na área. Um dos principais resultados 

alcançados foi a edição de resolução da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que exige que os planos de saúde informem por 

escrito e em até 48 (quarenta e oito) horas qualquer negativa de 

atendimento ao usuário. Para melhor entendimento do cenário de 

insustentabilidade, nos anos de 2013 e 2014, o Conselho Nacional de 

Justiça encomendou estudo sobre a temática que resultou em profícua 

obra: “Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência. 

Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho 

Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, constataram-se algumas 

características comuns nas ações judiciais de saúde em trâmite nos 

tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as demandas apresentadas 

versam de forma predominante sobre aspectos curativos da saúde 

(medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos sobre aspectos 

preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a judicialização da 

saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial de todas as 

ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo poder público. 

Predominância da litigação individual: a proporção entre ações coletivas e 

ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria radical de 

demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. Isso reforça 

a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o acúmulo de ações 

individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e a própria gestão 

em saúde. Tendência de deferimento final e na antecipação de tutela: na 

maioria dos casos, houve deferimento do pedido de antecipação de tutela 

sem pedido de informações complementares. Além disso, na maioria dos 

casos houve confirmação do deferimento do pedido na sentença de 1ª 

instância e também no acórdão de 2ª instância. Tendência de utilização do 

NAT, especialmente nas capitais: a maioria das decisões não fez menção 

ao NAT como uma estratégia para a atividade judicante em saúde, apesar 

de se observar nos dados uma tendência a sua utilização, especialmente 

nas capitais.” E no caso Araguaína/TO, a pesquisa trouxe a atuação mais 

efetiva do Núcleo de Apoio Técnico daquela localidade: “O NAT nasceu da 

necessidade de uma compreensão multidisciplinar a respeito da saúde e 

do direito. Tradicionalmente, os NATs foram implementados nos diversos 

tribunais do país com um propósito consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz 

na formação de sua convicção nos litígios em saúde. Em regra, o 

profissional da saúde sabe da eficácia de medicamentos, pertinência de 

exames ou desejabilidade de tratamentos. Nesse sentido, o apoio do NAT 

seria importante para que, com o parecer de profissionais de saúde, o juiz 

pudesse julgar melhor e com mais elementos técnicos. No caso de 

Araguaína, as funções do NAT foram além do aspecto consultivo, 

englobando também aspectos de prevenção e de gestão. O caráter 

consultivo diz respeito à função de ferramenta de apoio ao Judiciário 

antes de emitir decisões, no sentido de proferir pareceres técnicos quanto 

ao direito sanitário e políticas públicas de saúde. O caráter de prevenção 

diz respeito a sua atuação como meio de solução administrativa de 

conflitos, estimulando a interlocução entre as instituições jurídicas e 

políticas e prevenindo a judicialização das demandas. O caráter de gestão 

diz respeito à identificação da maior incidência das demandas para ações 

e estratégias de planejamento em saúde, com o objetivo de otimizar o 

atendimento prestado aos usuários, além de também acompanhar o 

cumprimento das ações judiciais e a pertinência de utilização de 

medicamentos e insumos de trato sucessivo. (...) É possível afirmar que o 

NAT de Araguaína recebeu diversas funções que vão além do caráter 

consultivo, que é típico das outras experiências de NAT. Em Araguaína, 

são diferenciais da atuação do NAT: a articulação direta com os 

programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria Municipal e o 

papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após terem 

transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um ambiente 

de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, aproximando o 

contato com os cidadãos e estimulando a solução administrativa de 

conflitos. Como resultado, observase a democratização das ações e 

serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de demandas que 

potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. (...)”. Em tal obra, 

abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, em que a 

sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o senso de 

cooperação permitiram a instalação de modelos a serem replicados e 

ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o que se 

recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. Realmente, a 

presente situação é endêmica em todo o país, a judicialização de 

demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a consequente 

intervenção no Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal 

prática é extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria 

coletividade, o que a frustrar qualquer política pública planejada, articulada 

e programada, porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao 

fornecimento de procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas 

vezes não contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, 

alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí porque a intensa 

preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou demonstrada no 

cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento liderado pelo Supremo 
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Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. É certo que o 

cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento 

jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia 

fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso ao 

Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro motivo, o 

Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 e 

657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 

em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade do tratamento pleiteado, demonstrado que está nos 

exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos juntados, 

verificada a patologia que acomete a parte autora, observa-se que a(s) 

substância(s)  demandada(s)  sequer fora(m) p le i teada(s ) 

administrativamente. Assim, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) dar 

entrada no pedido administrativo perante o órgão de saúde competente 

para só então, em caso de não atendimento, ingressar novamente com a 

medida judicial, em tudo observado o Enunciado nº 3 da I Jornada de 

Direito da Saúde e o art. 1.311, “caput” e parágrafo único, da CNGC: 

“ENUNCIADO N.º 3 Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar 

sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária.” “Art. 1.311. Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de 

maio de 2014, recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre a 

disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 

desnecessária. Parágrafo único. Devido ao ajuizamento de ações que 

versam sobre tratamento de alto custo, mas fornecidos 

administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de forma 

gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor realizado 

o pedido administrativo.” Assim, a petição inicial é indeferida por ausência 

de interesse de agir, porquanto não há notícia de negativa no fornecimento 

da(s) substância(s) demandada(s) à parte autora por parte do poder 

público. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A 

PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse de agir e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, 

c.c. o art. 485, inciso I, ambos do NCPC, prejudicado o pedido liminar de 

tutela de urgência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 23 de maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000138-81.2016.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA SANCHES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em mutirão. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária 

para a concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por MARIA SANCHES 

DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora ter 

pleiteado o benefício auxílio-doença, que foi indeferido pela autarquia 

federal, que a considerou capaz para o labor. Salienta ser profissional 

autônoma em serviços domésticos, porém, em razão do problema de 

saúde que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver seu 

trabalho. A tutela de urgência foi indeferida às págs. 1/09, id. 3245708. O 

laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade da autora para 

exercício de suas atividades págs. 01/09, id. 8819977. Devidamente 

citada, a autarquia-ré deixou de apresentar contestação (pág. 1, id. 

10137193). A parte autora manifestou-se à pág. 01, id. 10273263. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da revelia Devidamente citada (pág. 1, id. 

10137193), a parte requerida deixou de apresentar contestação, razão 

pelo qual DECRETO-LHE A REVELIA, consoante o art. 344 do NCPC. 

Contudo, deixo de aplicar os seus efeitos por versar o litígio sobre direito 

indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, do NCPC. II.2 - Do mérito 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: 

“Art. 25. A concessão das 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; Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado da parte requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurada da parte demandante e o período de carência de 

12 contribuições mensais estão comprovados nos documentos 

apresentados, conforme extrato previdenciário CNIS (p. 01, id. 3240739), 

considerada a última contribuição em 31/01/2016, tendo ingressado com a 

ação em 20/10/2016, mantendo a qualidade de segurada obrigatória, nos 

termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/1991. Porém, quanto à 

incapacidade, a parte autora não faz jus tanto ao auxílio-doença quanto à 

aposentadoria por invalidez, pois que a digna médica perita foi precisa ao 

indicar que não há incapacidade, estando ela reabilitada conforme as 

várias respostas aos quesitos: “Não apresenta incapacidade para 

trabalhar. ” (sic). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por ausência 

do preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 286 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 286 de 579



estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 35/36), tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de 

remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 

Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias, caso necessário. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 03 de junho de 

2018, em regime de mutirão processual.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DINARTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13376869. COLÍDER, 5 de junho de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001803-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSOM MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. COLÍDER, 05 de junho de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81101 Nr: 2145-05.2012.811.0009

 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: GCS, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Comarca de Sinop, nos 

termos do art. 147, incisos I e II, da Lei 8.069/90 c.c. o art. 53, inciso II, do 

NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intimem-se as partes.Cientifique-se a 

Defensoria Pública e o Ministério Público.Remetam-se os autos à Comarca 

de Sinop com as nossas homenagens.Proceda-se às anotações e baixas 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54752 Nr: 2191-62.2010.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Autos nº: 2191-62.2010.811.0009.

Código Apolo nº:54752.

 Vistos, etc.

1) Sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo, 

nos termos do artigo 357, CPC.

2) 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.

3) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso II, do Código de 

Processo Civil, FIXO como ponto controvertido quem exerce a melhor 

posse sobre a área em litígio.

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 01 de Agosto de 2018, às 

13h30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

INTIME-SE.

Colíder, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direit

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96224 Nr: 3423-36.2015.811.0009

 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: CRISTAL INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, através do 

RECOLHIMENTO DA GUIA a ser emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para cumprimento da liminar deferida, devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37182 Nr: 3689-72.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDN, VPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 10 DIAS, acerca dos documentos de fls. 

200/203 ( BACENJUD), conforme despacho de fls. 183, 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.: 7744 Nr: 892-02.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. GILSEIA PRETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Terezan P. Barbosa 

Tavares Stábile - OAB:MT-3502-B, Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. , 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.: 10606 Nr: 94-07.2001.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AFONSO BORGES, NEIDE BUONADUCE 

BORGES, ALMIR ROCHA, FLÁVIO BUONADUCE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR ROCHA, LISTEL - LISTAS TELEFÔNICAS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, EDSON PLENS - OAB:5603/MT, Flávio 

Buonaduce Borges - OAB:10114/GO, Marcos Afonso Borges - 

OAB:GO - 1.129, Neide Buonaduce Borges - OAB:GO - 9.675, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, André Gobbi - OAB:150.683/SP, Daniela Machado - 

OAB:3.4497/PR, Filipe Tavares da Silva - OAB:229615/SP, Gabriel de 

Freitas Melro Magadan - OAB:44046/RS, Juliana Porta Pereira 

Machado - OAB:199.015/SP, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT, Marco Antonio Bezerra Campos - OAB:14624/RS

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92496 Nr: 998-36.2015.811.0009

 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: MOACYR RODRIGUES

 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(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido, nos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85245 Nr: 2642-82.2013.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINALDO FILHO DO NASCIMENTO - ME., 

ADINALDO FILHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que 

no prazo de 10 (dez) dias se manifeste pelo que entender de direito, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 2320-28.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43028 Nr: 3995-07.2006.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAGALI DIAS, CNPJ: 32737688191. 

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: 29/12/2006.

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

MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO em face de MAGALI 

DIAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇOS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1099/2002, 1230/2002, 1342/2002, 1478/2002 (MAIS 42 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.299,64

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 2107-61.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIA A SALES & CIA LTDA, LUIZ CARLOS 

PELISSARI, EDNEIA APARECIDA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNEIA A SALES & CIA LTDA, CNPJ: 

04077660000121, atualmente em local incerto e não sabido LUIZ CARLOS 

PELISSARI, Cpf: 23702800182, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido EDNEIA APARECIDA DE SALES, Cpf: 

36223697104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO das partes apeladas para apresentarem 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1 – Interposto o recurso de 

apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as 

matérias previstas no §1º do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser 

recurso adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.2 - Após, 

REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, grafando as nossas melhores homenagens.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei.

Colíder, 05 de junho de 2018

Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 980-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARO GOMES DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos nº. 980-93.2007.811.0009 – Código nº. 44116

Despacho

Vistos, etc.

INTIME-SE o Ministério Público e a defesa do réu para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de cinco, salientando que na ocasião poderão juntar 

documentos e requerer diligências, nos termos do artigo 422, do Código de 

Processo Penal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 4 de junho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92556 Nr: 1020-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 Autos nº. 1020-94.2015.811.0009 – Código nº. 92556

Despacho.

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 336 DETERMINO a intimação pessoal do causídico 

constituído pela ré Monica Cristina Martins Rodrigues, para que apresente 

as derradeiras alegações no prazo legal.

2. Constatando novamente a inércia pelo advogado INTIME-SE, 

pessoalmente, a acusada Monica Cristina Martins Rodrigues para, em 10 

dias, constituir novo patrono ou dizer se pretende ter sua defesa 

patrocinada pela Defensoria Pública, ficando neste caso, desde já, 

nomeada a referida instituição a qual deverá ter vista dos autos, 

independentemente de nova ordem.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 4 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111989 Nr: 1696-37.2018.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON BARRETO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Portanto, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva suscitado pela 

defesa, eis que claramente fundamentado pela garantia da ordem pública 

ante a reiteração criminosa. 2) OFICIE-se a SEJUDH solicitando vaga para 

transferência do flagranteado, eis que se encontra na Delegacia local. E 

com a resposta, solicite-se a anuência junto ao juízo respectivo. 3) Após, 

aguarde-se distribuição de inquérito, e translada cópias, arquive-se. 4) 

EXPEÇA-se mandado de prisão preventiva, promovendo as anotações 

BNMP. CUMPRA-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108597 Nr: 3570-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Donadia - 

OAB:17248 MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELIANA APARECIDA 

DE CAMPOS, nos termos do artigo 107, inciso V do Código Penal e, por 

conseguinte, DETERMINO o arquivamento deste feito.Transitada em julgado 

arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 29 

de maio de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110251 Nr: 531-52.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Autos nº. 531-52.2018.811.0009 – Código nº. 110251

Decisão

Vistos, etc.

1. REDESIGNO a solenidade aprazada para essa data para o dia 8 de 

agosto de 2018, às 13h30min.

2. COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante.

3. Comparecendo as partes e/ou a pessoa a ser ouvida INTIME-SE em 

balcão. Caso contrário EXPEÇA-SE mandado de intimação.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 5 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 110307 Nr: 573-04.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARQUES DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Autos nº. 573-04.2018.811.0009 – Código nº. 110307

Decisão

Vistos, etc.

1. REDESIGNO a solenidade aprazada para essa data para o dia 8 de 

agosto de 2018, às 14h00min.

2. COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante.

3. Comparecendo as partes e/ou a pessoa a ser ouvida INTIME-SE em 

balcão. Caso contrário EXPEÇA-SE mandado de intimação.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 5 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR FREITAS SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000817-13.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: EDIGAR FREITAS SANTANA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de julho de 2018 às 14h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA BORGES (REQUERIDO)

DANIEL PEREIRA CANGUÇU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000820-65.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: DANIEL PEREIRA CANGUÇU, NEUZA BORGES . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 03 de julho de 2018 às 15h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON MESSIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000823-20.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: WELTON MESSIAS PEREIRA . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de julho de 2018 às 16h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PERAL BORDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000824-05.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DA PENHA PERAL BORDIM Parte Ré: 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de julho de 2018 às 16h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000825-87.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: MANOEL APARECIDO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 
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designada para o dia 03 de julho de 2018 às 16h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAYS REGINA TARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000827-57.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: TAYS REGINA TARGA Parte Ré: REQUERIDO: 

ROSINETE FERREIRA NASCIMENTO . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de julho de 2018 às 13h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS SANTOS CLEMENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000851-85.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEONICE DOS SANTOS CLEMENTINO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de julho de 2018 às 14h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR BEZERRA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000852-70.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSIMAR BEZERRA PINHEIRO DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de julho de 2018 às 15h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 04 de junho de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000860-47.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05 

de julho de 2018 às 16h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 04 de 

junho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUSLENE MICHELE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000805-96.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: SUPREFOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Parte Ré: REQUERIDO: HUSLENE MICHELE 

RODRIGUES DE SOUZA . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10 

de julho de 2018 às 17h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 04 de 

junho de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro
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1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103049 Nr: 2245-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO - 

COEDUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA, ROSE MERI ROHR 

MOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103032 Nr: 2238-75.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO - 

COEDUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DA CONCEIÇÃO ALVES BARBIERO, 

JULIANO CESAR BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO – COEDUC em face de 

JANAINA DA CONCEIÇÃO ALVES BARBIERO e JULIANO CESAR 

BARBIERO todos devidamente qualificados nos autos.

Acordo entabulado entre as partes em às fls. 107 protocolizado em 

14/03/2018 requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que às partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado na referência 

25 em todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015.

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso haja o 

descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada promova a 

execução do presente título executivo judicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72645 Nr: 175-48.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

1 – Considerando que o Magistrado Titular usufruindo férias no mês de 

junho, redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 22 de 

agosto de 2018, às 16h00min, para realização de audiência de 

conciliação.

2 - Intimem-se as partes para que compareçam ao ato.

 3 – Ciência ao Ministério Público.

 4– Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121979 Nr: 2944-24.2018.811.0046

 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: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Redesigno a audiência marcada anteriormente para o dia 12 de setembro 

de 2018 às 15h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121972 Nr: 2938-17.2018.811.0046

 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: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Redesigno a audiência marcada anteriormente para o dia 12 de setembro 

de 2018 às 14h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121962 Nr: 2930-40.2018.811.0046

 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: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Redesigno a audiência marcada anteriormente para o dia 12 de setembro 

de 2018 às 14h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121928 Nr: 2907-94.2018.811.0046

 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: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Redesigno a audiência marcada anteriormente para o dia 12 de setembro 

de 2018 às 13h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121946 Nr: 2923-48.2018.811.0046

 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: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Redesigno a audiência marcada anteriormente para o dia 12 de setembro 

de 2018 às 13:30h.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117138 Nr: 805-02.2018.811.0046

 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: MARIA BATISTA DOS SANTOS MISCHIATTI

 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 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118035 Nr: 1188-77.2018.811.0046

 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: ARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 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 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117566 Nr: 971-34.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA DOS SANTOS SOUZA

 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 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21953 Nr: 2980-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Decisão-Edital Vistos.Defiro nova realização de hastas públicas.Esta 

decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa 

oficial, sendo que posteriormente tal edital será complementado pelo 

leiloeiro.Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de 

leilão público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 1ª) 

04 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online constar, Rua 

Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br.2ª) 04 de setembro de 2018, a partir das 14:00 

horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO 

(A)Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os 

Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial 

matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA 

SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 

29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e 

LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 

66/2013.Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação 

deste despacho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 75-35.2011.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, BRASIL DA SILVA, 

LUCIOMERO ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, JAKELINE DA 

CRUZ ORTOLAN, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Retornaram os autos da instância superior, da qual as partes foram 

devidamente intimadas, sendo que a sentença foi anulada sob a tese de 

que a parte autora não foi pessoalmente intimada.

Assim sendo, a fim de sanar a irregularidade apontada pelo acórdão, 

determino a intimação pessoal da parte autora para que tenha ciência da 

revogação do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 485, III e § 

1º do CPC.

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;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desta forma, a fim de que seja cumprido o acórdão prolatado, determino a 

intimação pessoal dos embargantes, para recolherem as custas devidas 

em 05 dias, tendo em vista a decisão prolatada nos autos às fls. 190 em 

26/11/2015.

 Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, autos conclusos.

Atente-se a senhora gestora em relação ao pedido de fls. 257, a fim de 

que esta decisão seja corretamente publicada e os patronos do banco 

sejam intimados.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37794 Nr: 2492-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO VALE DO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 76 letra a.

Determino a expedição de outra carta precatória para citação da empresa 

requerida, sendo que tal carta precatória deverá ser instruída com a 

informação prestada pelo administrador judicial (fls. 54) e também com a 

petição de fls. 75/76.

P. I. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61769 Nr: 3627-71.2012.811.0046

 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: PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, MARCELO DE PAULA XAVIER, 

MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, LEONORA CARMEN DE PAULA 

XAVIER, AGROPASTORIL TIARAJU S/A, AGROPECUARIA ECOFARM 

LTDA, VANDERLEI GIONGO, EDSON ANGELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932, 

MARIA LURDES SIMIONATTO - OAB:189-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O-MT, CÉSAR AUGUSTO GULARTE CARVALHO - 

OAB: 24.366/RS, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, GASTÃO BATISTA 

TAMBARA - OAB:12529-A MT, IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936, ROGERIO DE JESUS 

MARQUES - OAB:66504, SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14610/O, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora para manifestar, no prazo legal, quanto aos embargos de 

declaração de fls. 5057/5069.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105842 Nr: 3491-98.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAIL SAMPAIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARTINS DE FARIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 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 

dias, manifestar nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21179 Nr: 2064-52.2006.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Vistos.

Razão assiste ao Exequente.

Nos termos dos arts. 845, §1º e 838 do CPC, determino seja realizada a 

penhora por termo nos autos dos imóveis matriculados sob o nº. 649 e 

681 do 1º CRI desta Comarca.

Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes 

do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação no prazo de 10 dias.

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 842 do CPC.

Inexistindo impugnação, fica desde já determinada a intimação do 

executado, nos termos do artigo 876 do CPC, vez que há pedido de 

adjudicação do imóvel.

 Decorridos 05 dias da intimação acima determinada, caso o executado 

não se manifeste, fica desde já ordenada a lavratura do auto de 

adjudicação, nos termos do artigo 877 do CPC.

Desde já fica autorizado o arrombamento do imóvel, conforme artigo 846 

do CPC.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107210 Nr: 4143-18.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO 

ROCHA, Cpf: 84566337391, Rg: 2016242, Filiação: Maria Valdenora 

Monteira Rocha e Luiz Almiro da Rocha, data de nascimento: 10/03/1976, 

natural de Canto do Buriti-PI, solteiro(a), tratorista, Telefone 65 9 

9634-9779. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino os traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.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, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 04 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114605 Nr: 7230-79.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 Vistos.

PAULO CESAR FAVARO MOTTA, qualificado nos autos, interpõe 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 96/97, alegando 

que houve omissões na referida decisão.

Diz que a sentença que extinguiu o feito foi completamente omissa, pois, 

se o advogado Requerido não mais patrocinava os interesses do 

requerente desde 11 de março de 2016, não pode ele ser beneficiado por 

um acórdão se ele não era mais patrono.

Relata ainda que foi distribuída perante esse Juízo uma ação de nulidade 

absoluta da sentença que fixou os honorários advocatícios do Requerido, 

processo esse de nº 7229-94.2017.811.0046 – Código 114604.

Com vista dos autos, o Embargado apresentou manifestação às fls. 

129/138, alegando que a presente ação de arbitramento de honorários diz 

respeito à ação código 28575, na qual não houve o arbitramento dos 

honorários advocatícios.

Assim, afirma que embora não tenha havido omissão, houve contradição 

em se afirmar a existência de coisa julgada, quando na realidade sequer 

houve o arbitramento de honorários.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.
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No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não há 

que se falar em omissão e contradição.

Diferente do que afirma o embargado em sua contraminuta, em momento 

algum a inicial da presente ação de arbitramento de honorários 

advocatícios fez qualquer referencia aos autos código 28575.

Na realidade a inicial foi endereçada aos autos código 31044, e toda sua 

fundamentação se refere aqueles autos, nos quais alega o autor que o 

requerido Gastão Batista Tambara em 11/03/2016 deixou de patrocinar os 

interesses da via Fértil Produtos Agropecuparios LTDA, bem como de 

seus sócios Paulo Cesar Fávaro Mota, Emerson Valdir Ferreira e Luiz 

Rogério Botaro, sendo então indispensável, que sejam estabelecidos por 

meio de arbitramento judicial os devidos honorários advocatícios.

Já no que consiste às alegações do embargante/autor, não verifiquei 

qualquer omissão na sentença.

Conforme muito bem fundamentado na sentença, em consulta ao sistema 

Apolo se verifica que a sentença do referido feito foi prolatada em 

21/10/2016, ocasião em que o feito foi extinto sem resolução do mérito.

Naquela ocasião, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da 

causa.

A sentença foi objeto de recurso de apelação, sendo que as partes se 

compuseram extrajudicialmente sendo tal acordo homologado pela relatora 

às fls. 1412 do processo de código 31044, ocasião em que a 

desembargadora relatora determinou o seguinte:

 “Assim, resguardo o direito do advogado Dr. Gastão Batista Tambara 

quanto aos seus honorários sucumbenciais fixados na sentença do Juízo 

singular, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, o que por consequência, torna prejudicado este 

recurso de apelação.”

Ora, se os honorários foram fixados na sentença proferida no processo 

de código 31044 e posteriormente foi resguardado em sede de recurso o 

direito do advogado requerido que havia deixado de representar a parte, 

não há que se falar em novo arbitramento de honorários, quando este já 

foi arbitrado anteriormente.

É possível observar ainda que já ocorreu o trânsito em julgado da 

sentença que arbitrou os honorários advocatícios em favor do requerido.

Assim sendo, tendo em vista o fenômeno da coisa julgada existente nos 

autos do processo 31044, correta a decisão que indeferiu a inicial, tendo 

em vista que o recebimento de tal inicial seria um completo desrespeito à 

Constituição Federal que coloca como direito fundamental a segurança 

jurídica, em especial a preservação da coisa julgada.

 Não bastasse isso, verifico que a matéria desafiada nos embargos de 

declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação 

da parte recorrente à decisão proferida, já que requer o reconhecimento 

de termos de acordo que sequer foi juntado aos autos até a prolação da 

decisão atacada.

Não cabe em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em 

efeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não 

concorda.

Nesse sentido:

EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653270 / RS ; EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Relator(a) Ministro JOSÉ ARNALDO 

DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 

24/05/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 01.07.2005 p. 605

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE.

A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o 

cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para 

emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade.

Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão 

embargado.

Incide a regra geral do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 nas execuções 

advindas de ação ordinária, ainda que o pólo ativo da mesma seja plúrimo. 

Embargos rejeitados.

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos 

declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os 

embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição.’ 

(STJ – 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Desta forma, caso a parte entenda que não foi analisado alguma questão 

que alteraria o julgamento do mérito da demanda, deve lançar mãos de 

outros meios processuais para tentar corrigir o vício apontado na 

sentença.

O que se percebe, é que o embargante pretende que seja reapreciada a 

questão e consequentemente proferida nova decisão, o que não se 

permite por meio de embargos de declaração.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Ante o caráter infringente dos embargos de declaração, que houve a 

necessidade de manifestação do requerido, razão pela qual condeno o 

autor/embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais os quais 

arbitro em 10% sobre o valor dado à causa.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119831 Nr: 1893-75.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PEREIRA BATISTA ME, LUCIMAR PEREIRA 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28552 Nr: 2627-75.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MIGUEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Intimar o réu para manifestar nos autos na fase do artigo 422 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34988 Nr: 3171-92.2010.811.0046

 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: FUZZARI & FUZZARI COMERCIO E INDUSTRIAL DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Campagnolo 

Hartmann - OAB:RO0006198, ERIC JOSÉ GOMES JARDINA - 

OAB:3.375/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora para manifestar quanto a petição de fls. 284/285, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 81248 Nr: 3603-38.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HELOIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONILIA DIAS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76010 Nr: 1556-91.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA LOTUFO 

ZANATTA REIMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A, INÊS LAZARETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para apresentar novo 

endereçoda parte requerida, tendo em vista o retorno da carta precatória 

de Ref: 96.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104862 Nr: 3033-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N.J. DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CARNAÚBA (SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA), POSTO 

FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE OUTUBRO-MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:3663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se na íntegra a decisão de ref. 04, notificando a autoridade 

apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias, 

enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos documentos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do impetrado, vista dos 

autos ao Ministério Público Estadual para parecer pelo prazo de 10 dias.

Após, com ou sem parecer, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104308 Nr: 2764-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83482 Nr: 189-95.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Defiro o pedido retro.

Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu 

responsável, para reativar o benefício previdenciário concedido, no prazo 

de 05 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00, ou 

comprovar que já reimplantou o referido benefício.

Consigno ainda, que caso o INSS não cumpra a determinação contida no 

item anterior, além da aplicação da multa diária, será extraída cópia dos 

autos e remetida ao Ministério Público para instauração de procedimento 

em desfavor do responsável pelo cometimento do crime de desobediência.

No mais, tendo em vista a concordância do autor, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 68 pela autarquia, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96663 Nr: 5103-08.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI P. DE JESUS - LOCADORA, 

VANDERLEI PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 96663

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Vanderlei P. de Jesus e outro todos devidamente 

qualificados.

 Cite-se a parte executada no novo endereço apresentado nos autos, via 

postal com AR, fazendo constar as advertências que dispõe a decisão de 

ref. 04.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho 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.: 39934 Nr: 952-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, GLAUBER 

SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Código 39934

VISTOS, ETC.

 Cumpra-se na íntegra a decisão interlocutória de ref. 23.

Às providências.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13694 Nr: 1595-74.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMUALDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ARANTES, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI, REAL BRASIL CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 Ficam as partes intimadas na data, hora e local da realização da pericia 

conforme manifestação de fl. 488-490.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120980 Nr: 2471-38.2018.811.0046

 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 CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o fim de 

DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: KIA 

PICANTO, EX3. 1.0, FLEX, Ano 2010/2011, Chassi KNABK514ABT005572, 

RENAVAM 00230990665, PLACA NUF 1728, COR AMARELA.A propósito, 

nomeio como depositário fiel do bem móvel sobre o qual recai o ato de 

constrição judicial o representante legal da empresa requerente ou aquele 

indicado na petição inicial. Ao efetuar o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá o requerido entregar o bem e seus 

respectivos documentos consoante dispõe o art. 3º, parágrafo 14 do 

Decreto-Lei nº 911/69.Lavre-se o termo de compromisso de depositário 

fiel do bem e expeça-se mandado de busca e apreensão.Cientifique-se o 

requerido para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da liminar deferida nestes autos pague a integralidade da dívida 

conforme os valores apontados pela parte autora ocasião em que o bem 

lhe será restituído livre do ônus, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da medida liminar, caso queira, 

apresente resposta [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de 

acordo com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 

10.931/04].Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão.Defiro os benefícios 

inseridos no art. 212 do CPC.Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias 

permanecendo silente a parte requerida, caso requerido, voltem-me 

conclusos para apreciação do pedido de restrição judicial do bem móvel 

d i s c u t i d o  n o s  a u t o s . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99395 Nr: 590-60.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Luiz Terol, Marilene Terol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 99395

VISTOS, ETC.

Considerando a manifestação retro, expeça-se carta precatória a qual 

deverá ser retirada em cartório pela parte autora/exequente as suas 

expensas, bem como comprovar a distribuição da mesma nos presentes 

autos em 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36407 Nr: 1104-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCINA GERALDA DE SOUZA, SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a petição de fl. 89, visando o não prejuízo as partes, 

redesigno audiência anteriormente agendada para o dia 17 de julho de 

2018, às 13h30min, devolvendo o prazo para patrona nomeada quanto à 

retificação/ratificação do rol de testemunhas.

No mais, apresentado o rol pela patrona da autora, proceda-se a intimação 

das testemunhas indicadas mediante mandado, considerando que a 

referida patrona atua no feito na qualidade de defensora dativa e, 

portanto, analogicamente detém os mesmo benefícios que dispõe o inciso 

IV, do §2º, do artigo 455, do CPC.

Proceda-se a secretaria com a exclusão da patrona de fls. 93, uma vez 

que a mesma não patrocina e, nem se quer foi nomeada para o presente 

feito.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121648 Nr: 2772-82.2018.811.0046

 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: JOSELITA AUGUSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA AUGUSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 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 R. Decisão exarada 

na data 22/05/2018, Ref.: 4 dos autos em epígrafe, a qual designou 

Audiência para o dia: 26 de Junho de 2018, às 14:30h.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001189-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN (REQUERIDO)

PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001189-56.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A. REQUERIDO: PAULO 

SERGIO MARTINS FELTRIN, JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN 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, digam as 

partes em 15 (quinze) dias. Às providências. Jaciara/MT,04 de junho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001159-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001159-21.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ADEMIR GARCIA DE ALMEIDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Observa-se dos autos que a 

parte autora não nominou a peça inaugural, bem como, deixou de qualificar 

a parte requerida, especificar devidamente seus pedidos e atribuir valor à 

causa. Assim, promova a parte requerente a emenda à inicial, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (Art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Vista à DPE. Às providências. 

Jaciara/MT, 05 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001166-13.2018.8.11.0010

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:

NABOR CURY MUSSY E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NABOR CURY MUSSY (EXECUTADO)

BRUNA YARA BATISTA CURY (EXECUTADO)

ANGELA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001166-13.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: NABOR CURY MUSSY 

E CIA LTDA - ME, NABOR CURY MUSSY, ANGELA BATISTA DA SILVA, 

BRUNA YARA BATISTA CURY Vistos, etc. Os autos vieram conclusos 

sem a juntada de comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

e/ou comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 05 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55777 Nr: 283-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENETE LEMES DE ALMEIDA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55425 Nr: 3823-18.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE OLIVEIRA FRANCO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55304 Nr: 3708-94.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ TELES DA SILVA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 3689-88.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA E SILVA, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7253 Nr: 1196-95.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAVELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Avaliação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58271 Nr: 2283-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CAMARGO RIBEIRO, RONIVON MIRANDA DA 

SILVA, AMADEO SILVA DE CARVALHO, ANA MARGARETE SOEHN, 

MATUSALEM PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56344 Nr: 765-70.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA DA SILVA, RENATO DIAS COUTINHO NETO, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55457 Nr: 3855-23.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA DUTRA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55447 Nr: 3845-76.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55430 Nr: 3828-40.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55314 Nr: 3718-41.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55287 Nr: 3691-58.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZUITA SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 3672-52.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINE SEBASTIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55051 Nr: 3463-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAN REZENDE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55009 Nr: 3432-63.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI SEVERINO DE SOUZA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 3207-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 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: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54684 Nr: 3122-57.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença acostada 

pela parte executada, em razão das conciliações envolvendo o Município 

de Jaciara em demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, com a finalidade de ser designada audiência de 

conciliação, com posterior intimação das partes.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56354 Nr: 775-17.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TORRES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56350 Nr: 771-77.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55413 Nr: 3811-04.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55292 Nr: 3696-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA FERREIRA DOS SANTOS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55207 Nr: 3615-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA PEDRO DA ROCHA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54894 Nr: 3322-64.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54715 Nr: 3153-77.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DE FRANÇA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 383-14.2013.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49973 Nr: 1758-84.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADA-SVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDA, MDOA, AJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER PIAS DA SILVA - 

OAB:15923/MS, CARLOS ALBERTO SANTOS - OAB:85762/RJ, JOSE 

EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11.677/MT, SERGIO RIBEIRO 

ALBUQUERQUE - OAB:19818/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Avaliação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55421 Nr: 3819-78.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS ROCHA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO LUPIANO DE 

ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 3692-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55196 Nr: 3604-05.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48393 Nr: 35-30.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE FERREIRA SOARES DE JESUS & 

CIA LTDA, FERNANDO SOARES DE JESUS, JAQUELINE FERREIRA 

SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9713 Nr: 291-22.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AFL, SRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6893/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA - OAB:7058/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Avaliação retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30754 Nr: 2827-59.2009.811.0010

 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: JOSÉ MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55463 Nr: 3861-30.2013.811.0010

 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: MARILEY DE OLIVEIRA FREITAS

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56456 Nr: 838-42.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILA DA SILVA BISPO

 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:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104362 Nr: 8359-33.2017.811.0010

 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: BRUNA CRISTINA FACCO RIBEIRO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos etc.

Em razão das conciliações envolvendo o Município de Jaciara em 
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demandas desta natureza, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, 

para que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97636 Nr: 4968-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca de endereço formulado na Ref: 41, eis que 

pesquisas efetivadas nos sites da “Telelistas.net” e “Achecerto” não pode 

ser considerado como diligências idôneas para localização do endereço 

do requerido.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

realizar as diligências necessárias no sentido de localizar os endereços 

dos requeridos, ou comprovar nos autos que as fizeram, a fim de dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83982 Nr: 4152-25.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VERNIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL KAPPES - OAB:14185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184/O

 Vistos e analisados.

Indefiro o pedido de inscrição do crédito do autor nos autos do processo 

nº 29997-63.2016.811.0041 – Código nº. 1146110, em trâmite perante a 

Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da 

Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista que referida providência cabe à 

parte autora, por meio de habilitação de crédito.

Assim, determino a intimação da exequente para que se manifeste nos 

autos, comprovando sua habilitação nos autos da RJ, ou requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias úteis.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87955 Nr: 5849-81.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos e analisados.

Primeiramente, determino o desentranhamento da petição de Ref: 16, vez 

que estranha ao presente feito.

Por fim, tendo em vista que cumpre ao liquidante instruir o pedido com os 

documentos pertinentes ao impulsionamento judicial, e considerando a 

inércia de seu patrono, determino a intimação pessoal da parte autora para 

que se manifeste nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 5518-02.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO ME, 

RODRIGO DOMINICI SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5.821-B/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido constante na Ref: 50, tendo em vista que o pleito já foi 

analisado e deferido anteriormente, conforme se denota na Ref:40.

Assim, certifique a serventia o integral cumprimento daquela decisão, bem 

como o decurso do prazo para manifestação do executado.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87952 Nr: 5848-96.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA ALTA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos e analisados.

Tendo em vista que cumpre ao liquidante instruir o pedido com os 

documentos pertinentes ao impulsionamento judicial, e considerando a 

inércia de seu patrono, determino a intimação pessoal da parte autora para 

que se manifeste nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61437 Nr: 3878-32.2014.811.0010

 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: MAXUEL ANTONIO DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Vistos etc.

Tendo em vista que o valor dos honorários periciais já se encontram 
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depositados nos autos, designo o dia 11 de julho de 2018, às 13h00min, 

para realização da perícia médica, conforme a agenda disponibilizada 

perante este juízo, a ser realizado no consultório da Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago 

Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, nos exatos 

termos da decisão de Ref: 76.

Intimem-se ambas as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 2945-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. P. MENEZES FRANÇA - ME, RONNIE PETERSON 

MENEZES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO MILITÃO - ME, SEVERINO MILITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

O Curador Especial (Defensor Público) embora tenha inequívoca 

legitimidade para opor embargos à execução, não está obrigado a fazê-lo, 

mas somente se identificada alguma matéria que não possa ser arguida 

por meio da exceção de pré-executividade.

No caso dos autos, o Senhor Defensor Público apresentou embargos à 

execução por negativa geral (ref. 82), porém não foi arguida nenhuma 

matéria que possa dar azo ao reconhecimento de alguma nulidade 

processual ou impedimento ao direito de recebimento do crédito 

perseguido.

Assim, não há interesse processual em ver processados os embargos à 

execução opostos, os quais devem ser rejeitados liminarmente.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 920, inciso II, do NCPC, 

REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução opostos.

Sem custas e fixação de honorários.

Por outro lado, pode o Defensor Público - a par do Direito Processual 

Fundamental - acompanhar o processo, postulando e defendendo os 

interesses dos executados (assegurando, assim, o efetivo contraditório e 

ampla defesa), sem prejuízo de oportunamente, em havendo elementos, 

apresentar manifestações pertinentes ao procedimento.

Nesse trilho, manifeste-se o exequente, em 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender necessário à satisfação de seu crédito.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara - MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87594 Nr: 80-58.2017.811.0010

 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: Francisco das Chagas da Conceição de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso, 18ª CIRETRAN DE 

JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Maia Castelo Branco 

Ferreira - OAB:, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 Defiro a produção de prova testemunhal.Fixo como pontos controvertidos: 

culpa pela realização do evento; dano e sua dimensão; responsabilidade 

pelo ressarcimento.Assim, designo audiência de instrução para o dia 04 

de julho de 2018, às 13h30min.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).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75593 Nr: 664-62.2016.811.0010

 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: JUDNEI ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PANORAMA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:118.948 - RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - 

OAB:11.677/MT

 designo audiência de instrução para o dia 28 de junho de 2018, às 

13h30min.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).Cumpra-se, expedindo o necessário.Jaciara - 

MT, 23 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99424 Nr: 5825-19.2017.811.0010

 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: ALIANDRA GABRIELE DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinilson Gonçalves Mariano 

- OAB:18.478 - GO, Carlos Eduardo Muricy Montalvão - OAB:24.294 - 

GO, Juliana Lazara Alvarenga Montalvão - OAB:40.273 - GO, 

MICHELLE DE CASTRO CINTRA - OAB:48624, RENATA SOARES 

PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA - OAB:OAB-GO 

33.551

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.Afasto ainda 

a preliminar de inépcia da petição inicial.Nos termos do artigo 330, § 2º, do 

NCPC, as petições iniciais de ações que dizem respeito a financiamento, 

empréstimo ou arrendamento mercantil devem discriminar qual obrigação 

contratual a parte pretende controverter e deve ainda quantificar o valor 

incontroverso, sob pena de dificultar o direito de defesa e tornar o pedido 

genérico, vejamos:Art. 330. (...)§ 2º Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

converter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.§ 3º Na 
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hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados.No caso dos autos, a parte autora discriminou 

quais as cláusulas que pretende que sejam revistas, trazendo ainda o 

valor que entende incontroverso.Assim, não há que se falar em inépcia da 

inicial.Por fim, intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis 

especificarem provas (NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem 

pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, 

Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, NCPC, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111898 Nr: 2080-94.2018.811.0010

 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: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, desentranhem-se o pedido de habilitação da credora ELLA 

LINGERIE PRAIA E FITNESS LTDA, formulado à Ref.17 distribuindo e 

autuando-o em apenso a estes autos, conforme disposição do artigo 642, 

§ 1º do CPC.

Ainda, defiro o pedido de dilação de prazo pleiteado à Ref.22, devendo a 

inventariante anexar as declarações no prazo impreterível de 15 (quinze) 

dias.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de Ref.09.

Vista ao MPE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61692 Nr: 4018-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUSTINHA RODRIGUES RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos etc.Por tais razões, REJEITO a impugnação oposta.Sem custas, 

vez que não há desfecho deste procedimento e do processo, bem como, 

consoante disposição do artigo 460 da CNGC e ausência de previsão de 

cobrança de custas na fase de cumprimento de sentença.Condeno a 

devedora/impugnante ao pagamento de verba honorária em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do débito, na forma do art. 85, § 2º do CPC, 

incluindo-se o valor da sucumbência no débito principal, na forma do § 13º 

do art. 85 do CPC.Em termos de prosseguimento, intime-se a parte 

exequente para que traga aos autos cálculo atualizado do débito em 

estrita observância aos parâmetros fixados no Acórdão de fls. 248/258 

(Ref.82).Por fim, com a juntada do cálculo, expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor em favor da exequente, observando-se o disposto no art. 

100 da CF.Depois de expedida a RPV e, juntada aos autos as informações 

do depósito dos valores devidos proceda, o Senhor Gestor, com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.Após, efetuado o levantamento dos 

valores, e certificado nos autos, voltem os autos conclusos para 

extinção.Intimem-se.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 Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52560 Nr: 1133-16.2013.811.0010

 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: ÉLVIO GIACOMELLI DOS SANTOS, ERENO GIACOMELLI 

DOS SANTOS, ERI GIACOMELLI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, acerca do desarquivamento do presente Processo, 

estando os mesmos à disposição neste Cartório pelo prazo de 20 (vinte) 

dias, oportunidade em que serão novamente remetidos ao arquivo, caso 

nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48800 Nr: 483-03.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CORDEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, 

ROGERIO NAVES DA SILVA - OAB:13663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, acerca do desarquivamento dos autos, estando os 

mesmos à disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que 

serão novamente arquivados, caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33171 Nr: 736-59.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o complemento do 

Laudo Pericial retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49907 Nr: 1688-67.2012.811.0010

 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: EDIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia médica 
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agendada para o dia 11/07/2018, às 10h:00min, que se realizará no Fórum 

desta Comarca de Jaciara - MT, devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de seus assistentes técnicos, caso tenham indicado, bem 

como a parte autora de posse de seus exames médicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6507 Nr: 545-63.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEO SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALDA - OAB:4999/MT, 

DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3162, FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:2236-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001170-50.2018.8.11.0010. AUTOR: 

RONALDO JOSE DE OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se a parte requerida para, 

com fundamento no art. 334 do NCPC, comparecer à audiência 

conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, caso não 

tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar pedido de 

cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 5 de junho de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 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

 Processo nº. 115-81.2018.811.0010

Código 107894

Autor: Ministério Público do Estadual

Representado: Gustavo Alves Ferreira da Silva

VISTOS ETC,

Trata-se de Representação oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

face de do adolescente Gustavo Alves Ferreira da Silva, qualificados nos 

autos.

Sentença de mérito proferida às fls. 158/165, aplicando a medida 

socioeducativa de internação ao representado, devendo ser reavaliada a 

cada 03 (três) meses.

Informação de existência de vaga para o cumprimento de internação 

definitiva na Comarca de Cáceres-MT (fl. 170).

Decido.

Verifico que apenas a Comarca de Cáceres possui vaga para o 

cumprimento de internação definitiva do menor.

Assim, considerando a longa distância entre esta Comarca de Jaciara e o 

local de cumprimento da medida socioeducativa imposta ao adolescente, 

impossibilitando o seu convívio com a família, observo que poderá ocorrer 

violação dos direitos assegurados no art. 124, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e art. 35, da Lei 12.594/12, verbis:

“Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, 

os seguintes:

(...)

VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima 

ao domicílio de seus pais ou responsável;”

(...)

“Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos 

seguintes princípios:

 (...)

IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 

socioeducativo.”

 Por conseguinte, ausente o trânsito em julgado, RETIFICO a sentença 

prolatada às fls. 158/165, para aplicar a medida socioeducativa de 

LIBERDADE ASSISTIDA ao adolescente GUSTAVO ALVES FERREIRA DA 

SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 112, inciso IV, do ECA, 

pelo prazo de 01 (UM) ANO, podendo a manutenção da medida ser a 

qualquer tempo reavaliada (art. 118, §2 do ECA).

Oficie-se o juízo da Comarca de Cáceres-MT do teor da presente decisão, 

para que seja o adolescente colocado imediatamente em liberdade.

Expeça-se guia de execução de medida socioeducativa de liberdade 

assistida, obedecidas às formalidades legais, nos termos da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC/MT) e Lei 12.594/12 (SINASE).

Para o acompanhamento referido, nomeio a psicóloga do CREAS, a qual 

deverá ser intimada e deverá enviar relatório trimestral do adolescente.

Intime-se o adolescente, a fim de comparecer ao CREAS no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de iniciar o cumprimento da medida.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

Jaciara/MT, 29 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.: 95195 Nr: 3846-22.2017.811.0010
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 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3846-22.2017.811.0010

Código n.º 95195

Requerente: Banco Panamericano S/A

Requerido: Claudio Alves Pereira

VISTOS ETC,

Trata-se de “Requerimento Autônomo de Busca e Apreensão” manejada 

pelo Banco Panamericano S/A em face de Claudio Alves Pereira, oriunda 

da ação originária de busca e apreensão de veículo que tramita perante a 

Vara Única da Comarca de General Salgado/SP, sob o código de numero 

1000692-93.2016.8.26.0204.

Asseverou que o bem móvel encontra-se nesta comarca, razão pela qual 

pugnou pela concessão da liminar de busca e apreensão, com 

fundamento no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69.

Liminarconcedida à ref. 4.

 O autor à ref. 22 manifestou pelo encerramento da ação alegando seu 

devido cumprimento.

É o relato.

 Decido.

Diante do peticionado pelo autor à ref. 22, noto que o presente 

requerimento teve seu objeto concluído.

No caso dos autos, as demais providências atinentes ao processo são de 

competência do juízo originário da causa.

Ante o exposto, comunique-se o juízo da Vara Única da Comarca de 

General Salgado/SP, via Malote Digital, acerca do cumprimento da liminar 

de busca e apreensão, devendo acompanhar cópias de todas as 

decisões proferidas nestes autos.

Após, não havendo a necessidade do recolhimento de outras custas 

judiciais, arquive-se com baixa na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 04 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92458 Nr: 2590-44.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR JUNIOR RODRIGUES BERTOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2590-44.2017.811.0010

Código n°. 92458

Requerente: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento

Requerido: Edemar Junior Rodrigues Bertolino

VISTOS ETC,

 BV Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento, propôs “Ação 

de Busca e Apreensão” em face de Edemar Junior Rodrigues Bertolino, 

qualificados nos autos.

Concedida liminar à ref. 4.

O autor à ref. 21 requer a desistência da presente ação e extinção do 

processo sem resolução de mérito.

É o relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito.

 Assim sendo, o pedido do autor deve ser deferido, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz 

não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da 

ação”.

Desnecessário a intimação do requerido, porquanto não contestada a 

ação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Não há restrições veiculares a serem levantadas.

Publique-se.

 Registre-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 04 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88799 Nr: 772-57.2017.811.0010

 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: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 772-57.2017.811.0010

Código n.º 88799

Requerente: Banco Mercedes Benz do Brasil S/A

Requerido: Sagawa Transportes LTDA

VISTOS ETC,

Trata-se de “Requerimento Autônomo de Busca e Apreensão” manejada 

pelo Banco Mercedes Benz do Brasil S/A em face de Sagawa 

Transportes LTDA, oriunda da ação originária de busca e apreensão de 

veículo que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Caratinga/MG, 

sob o código de numero 5002977-67.2016.8.13.0134.

Asseverou que o bem móvel encontra-se nesta comarca, razão pela qual 

pugnou pela concessão da liminar de busca e apreensão, com 

fundamento no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69.

Liminar deferida e cumprida conforme ref. 4 e 9/10.

Nesse passo, noto que o presente requerimento teve seu objeto 

concluído.

No caso dos autos, as demais providências atinentes ao processo são de 

competência do juízo originário da causa.

Ante o exposto, comunique o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Caratinga/MG, via Malote Digital, acerca do cumprimento da liminar de 

busca e apreensão, devendo acompanhar cópias de todas as decisões 

proferidas nestes autos.

Após, não havendo a necessidade do recolhimento de outras custas 

judiciais, arquive-se com baixa na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 04 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102607 Nr: 7436-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo “MARCA: HYUNDAI, 

M O D E L O :  H B 2 0  1 . 0  C O M F O R T ,  A N O : 2 0 1 4 ,  C H A S S I : 

9BHBG51CAEP189736, COR: CINZA ANO: 2013/2013, PLACA: OBQ7579 

RENAVAN: 00595774873”, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

com as alterações da Lei 13.043/2014.Executada a liminar, cite-se o 

requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
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apreensão, poderá ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a 

integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo 

Civil.Deverá o requerido, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014.Nomeio como depositário fiel do bem móvel sobre o qual recai 

o ato de constrição judicial o representante legal do autor.Lavre-se o 

termo de compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de 

busca e apreensão. Autorizo o concurso da força policial para assegurar 

o cabal cumprimento da medida de busca e apreensão.Defiro os 

benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso necessário.Certifique-se a 

secretaria que as intimações sejam dirigidas exclusivamente em nome dos 

doutores Dra. Maria Lucilia Gomes, OAB/MT 5835-A e Dr. Amandio 

Ferreira Tereso Junior, OAB/MT 14.176-A.Às providências.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara, 14 de junho de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 114595 Nr: 3191-16.2018.811.0010

 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: ERICH PELLEGRIM, ERICH PELLEGRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID GABRIELA DA SILVA - 

OAB:24610-MT, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - 

OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3191-16.2018.811.0010

Código 114595

Requerente: Erich Pellegrim

 Requerida: Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda

VISTOS ETC,

Tendo em vista a declaração de minha suspeição em relação ao feito nº 

1578-34.2013.811.0010, Código 53021, determino a remessa dos autos ao 

d. Magistrado substituto para apreciação dos pedidos formulados pelo 

requerente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 4 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52452 Nr: 1031-91.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARIO SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, MILTON SAAD - OAB:16.311/SP, WILLIAM BEHLING 

PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão 

do oficial de justiça de fls. 156 e requerer o que de direito em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 1005-35.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a impugnação à execução de fls. 151/155, foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao 

advogado do exequente, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

referida impugnação e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53270 Nr: 1822-60.2013.811.0010

 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: VERÔNICA DE CASTRO CAVALHEIRO

 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, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 146/148 e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32522 Nr: 185-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA BREDA TESTA

 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: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Certifico e dou fé que, a impugnação à execução de fls. 154/157, foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao 

advogado da exequente, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

referida impugnação e requerer o que de direito em cumprimento ao 

Provimento nº 56/2007- CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 2751-98.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SEBASTIÃO GAETA, MARIA 

HELENA DUALIBI GAETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARBEL CARLONI SALZEDAS - 

OAB:213865/SP, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, 

FERNANDO D' AMICO MADI - OAB:14322, MURILLO BARROS DA 

SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Ante o exposto, DEFIRO em parte os pedidos formulados pela requerente 

para DETERMINAR aos requeridos que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

procedam a transferência dos valores levantados por meio do Alvará 

Judicial de n° 39414-9 em favor da autora, conforme conta e banco 

indicados no acordo de fls. 284/287, todavia, devidamente corrigidos pelos 

índices oficiais de atualização do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso para os depósitos judiciais, desde a data do efetivo levantamento, 

sob pena de sob pena de penhora bancária e outras medidas que se 

fizerem necessárias a garantir o cumprimento do acordo. Não havendo a 
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comprovação do depósito nos autos pelos requeridos, certifique-se.Após, 

intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o 

crédito na forma desta decisão.Nada postulado, certifique-se e, empós, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

c o m a r c a  p a r a  a s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s . À s 

providências.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109122 Nr: 775-75.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI DOUGLAS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12853/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não irá se realizar 

em virtude das férias do Digno Promotor de Justiça, ficando assim 

redesignada para o dia 12.06.2018 às 14hs10min.

Assim encaminho os presentes autos para expedir novos documentos.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 22 de março de 2018.

Regina Helena Guaracho

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-84.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIZA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010789-84.2015.8.11.0010. REQUERENTE: LAURIZA SOARES DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se do 

Cumprimento de Sentença, em que a parte promovida foi OI S.A foi 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais para a parte 

promovente LAURIZA SOARES DE SOUZA, o valor R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) acrescido de juros de 1% por cento ao mês, a partir da citação e 

correção monetária INPC. No caso, alega a parte promovente o não 

cumprimento da sentença. A parte promovida apresentou na ID 10867652 

aprovação da recuperação judicial, requerendo ao final a suspensão do 

feito. Inicialmente verifica-se que no âmago da decisão ficou estabelecido: 

“(...)ISTO POSTO, nos termos do artigo 487, I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido, para fins de condenar a Reclamada a pagar a 

autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos 

desde a citação e correção monetária INPC (Índice Nacional de Preços do 

Consumidor) a partir do presente decisum. (...)” Salienta-se, que como é 

notório, a parte executada Oi S/A está em fase de recuperação judicial e, 

portanto, requer seja afastada toda e qualquer penhora sobre créditos ou 

ativos financeiros, sob pena de prejudicar e inviabilizar o Plano de 

Recuperação Judicial. Em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado na decisão em que admitida a 

recuperação judicial, ou seja, havendo o deferimento da recuperação 

judicial, ainda que em medida acautelatória, extingue-se a execução com a 

expedição do título de crédito para habilitação no concurso universal de 

credores. Analisando os autos verifico que a execução não merece 

prosseguir, haja vista que a empresa executada está no momento 

passando por um Plano de Recuperação Judicial, conforme pode 

facilmente acompanhar nos autos de nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

trâmite na comarca do Rio de Janeiro/RJ. Neste aspecto, tenho que a 

presente execução deve ser julgada extinta, possibilitando a parte 

exequente a habilitar-se o seu crédito pela via própria, de acordo com o 

Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, in verbis: 

Enunciado Nº 51 - FONAJE - Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria. Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1o do art. 50 desta Lei. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 é 

taxativo em determinar: Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Bem se 

vê, portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já 

que a liquidação extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos 

da especialidade desta Lei. O presente juízo calculou a condenação de 

forma atualizada para expedição de certidão de crédito, insta salientar, a 

inaplicabilidade da multa de dez por cento, pois a reclamada já se 

encontrava com plano de recuperação judicial aprovado, assim como não 

há determinação especifica para aplicação da referida multa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 8º, caput, da Lei n° 9.099/95 e 

Enunciado 51 do FONAJE, OPINO por DECLARAR A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juízo para processar e decidir este feito, e, em 

consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da liquidação 

extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito no valor de R$ 7.300,87 (sete mil e trezentos reais, oitenta e sete 

centavos). Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010812-30.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE APARECIDA ROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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. 13464364 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 correspondência 

devolvida no id n. 13472531
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000260-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GALDINO DA COSTA (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)

 

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 retirar a certidão de crédito que encontra-se 

arquivada neste cartório. Posto isto, encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000967-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALINE NEVES BONFIM (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 retirar a certidão de crédito que encontra-se 

arquivada neste cartório. Posto isto, encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001015-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HELIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

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 retirar a certidão de crédito que encontra-se 

arquivada neste cartório. Posto isto, encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000346-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BISPO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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 retirar a certidão de crédito que encontra-se 

arquivada neste cartório. Posto isto, encaminho os autos ao arquivo.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-64.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE ANDREA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010478-64.2013.8.11.0010. EXEQUENTE: EVELINE ANDREA MACHADO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Considerando o teor da petição da parte Exequente, id. 13436783, dos 

documentos id. 13201656 e 13028535, bem como da certidão id. 

13505561, determino: i. Oficie-se a empregadora da parte Executada a fim 

de que cesse imediatamente os depósitos na conta financeira de 

titularidade de terceiro, indicada erroneamente, consignando que as 

parcelas restantes deverão continuar a ser prestadas mediante guias 

para pagamento à Conta Única deste e. TJMT, cujo valor será vinculado 

aos presentes autos; ii. Para tanto, sejam emitidas e encaminhadas à 

empresa as competentes guias para pagamento, no prazo devido de cada 

parcela; iii. Atualize-se o débito; iv. Notifique-se o terceiro titular da conta 

em que foram depositados equivocadamente os valores, d. advogado que 

milita perante este Juizado Especial, a fim de apresentar nossas sinceras 

desculpas pelo inconveniente e exigir a devolução das respectivas 

quantias. v. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010478-64.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE ANDREA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

BERTONI DARI NITSCHE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010478-64.2013.8.11.0010. EXEQUENTE: EVELINE ANDREA MACHADO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Considerando o teor da petição da parte Exequente, id. 13436783, dos 

documentos id. 13201656 e 13028535, bem como da certidão id. 

13505561, determino: i. Oficie-se a empregadora da parte Executada a fim 

de que cesse imediatamente os depósitos na conta financeira de 

titularidade de terceiro, indicada erroneamente, consignando que as 

parcelas restantes deverão continuar a ser prestadas mediante guias 

para pagamento à Conta Única deste e. TJMT, cujo valor será vinculado 

aos presentes autos; ii. Para tanto, sejam emitidas e encaminhadas à 

empresa as competentes guias para pagamento, no prazo devido de cada 

parcela; iii. Atualize-se o débito; iv. Notifique-se o terceiro titular da conta 

em que foram depositados equivocadamente os valores, d. advogado que 

milita perante este Juizado Especial, a fim de apresentar nossas sinceras 

desculpas pelo inconveniente e exigir a devolução das respectivas 

quantias. v. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/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)

 

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 . 

1000388-77.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 
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a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 5 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000226-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

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. 13491012 e seguintes.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28681 Nr: 1719-68.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilo Mattiiazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Lazaretti Ltda, EDILSON 

ROBERTO LAZARETTI, MARIA ROSINEY FURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SORATO DA SILVA 

- OAB:70241, Nelson Luiz Renzetti - OAB:15750

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

e, considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada de fls. 268/274, 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001231-08.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 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. No 

caso, sustenta o reclamante ser usuário de linha telefônica móvel da parte 

reclamada, cujos serviços estariam bloqueados muito embora o 

adimplemento da respectiva contraprestação antes mesmo de seu 

vencimento. Assevera que diversas foram as tentativas de solução na 

esfera administrativa, sem qualquer resultado. Menciona prejuízo ao seu 

labor, além de dano extrapatrimonial, requerendo a concessão de tutela de 

urgência para reestabelecimento do imprescindível serviço telefônico, sob 

pena de multa cominatória. Depois de detido exame dos autos, chego à 

conclusão de que o pedido acautelatório deve ser deferido, no sentido de 

determinar o desbloqueio provisório do serviço de telefonia móvel 

contratado pela parte reclamante. É que a documentação apresentada 

com a inicial indica (comprovante de pagamento e email), neste limiar de 

processo, que a parte reclamante não possui débitos pendentes, mas tão 

somente informações cadastrais a atualizar, circunstância que não 

justifica a restrição técnica questionada nesta reclamatória. De outro lado, 

o risco de dano é patente, posto que a demora na composição final do 

litígio que ora se instala poderá trazer prejuízos à parte reclamante, 

notadamente, em razão da notória utilidade que a comunicação, mediante 

os serviços de telefonia, representa no cotidiano. Isto posto, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no 

artigo 300 do CPC e, em consequência, DETERMINO que a parte reclamada 

providencie imediatamente o desbloqueio da linha telefônica objeto do 

pedido, comprovando o cumprimento da medida em até 15 (quinze) dias, 

sob pena de desobediência. II. Considerando ainda a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. III. Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita 

no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. IV. INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR JOAO BARATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000122-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: IDEMAR JOAO BARATTO Vistos etc. A. DE 

SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME ajuizou ação de cobrança de notas 

promissórias vencidas em desfavor de IDEMAR JOAO BARATTO. Em 

síntese, alegou que as promissórias são referentes aos meses de Agosto 

a Dezembro de 2016 no valor total de R$ 1.765,00. Ao final, postulou a 

condenação ao pagamento das promissórias vencidas. Devidamente 

citada a parte promovida conforme ID 12876072. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 12876072 e a impugnação à contestação não 

foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que a parte 

promovida foi regularmente citada (ID 12876072) e esta não compareceu a 

audiência de conciliação e não apresentou contestação, com fulcro no 

artigo 344 do CPC, considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. 

Diante da revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, 

do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência 

da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 
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demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, as promissórias dos meses de agosto a dezembro de 2016 estão 

vencidas e a parte promovida não justificou a inadimplência e não se 

defendeu na oportunidade da contestação, não há qualquer outra prova 

ou circunstância jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da 

confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, reconheço a existência 

do débito das promissórias no valor de R$ 1.765,00 em favor da parte 

promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente o 

pedido contido na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 1.765,00 (hum mil, setecentos e 

sessenta e cinco reais) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

da data do vencimento da primeira parcela, juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-90.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000607-90.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RONICLEI MANOEL DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A 

parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa 

tempestivamente. No Juizado Especial, a presença das partes nas 

audiências é obrigatória e, em caso de ausência da parte promovente em 

qualquer das audiências, o art. 51, inciso I, da Lei 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. No mesmo 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. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55, 

c.c art. 52, §2º, todos da Lei 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA TEODORA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000958-63.2017.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTINA TEODORA 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa tempestivamente. No Juizado 

Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso 

de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o art. 51, 

inciso I, da Lei 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. No 

mesmo 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. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários nessa fase processual, conforme art. 54 e 55, c.c 

art. 52, §2º, todos da Lei 9.099/95, tendo em vista a justificativa 

apresentada. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000300-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RONI CLEI PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. RONI CLEI PEREIRA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em síntese, alegou que possui relação contratual com a promovida com 

relação apenas Unidade Consumidora de nº: 6/118471-2, mas seu nome 

foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito referente a um suposto 

contrato com a promovida de nº: 7013849201707 (ID 11909024) que a 

parte promovente desconhece. Ao final, postulou a indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 12744166 e arguiu a preliminar de incompetência por necessidade de 

perícia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12672409 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 12872529. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 313 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 313 de 579



competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

para apurar se há problemas técnicos no medidor da Unidade 

Consumidora da parte promovente, visto que o objeto da prova não 

influenciará no julgamento no resultado da demanda. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência de crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora 

o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 445,79, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas Ficha Cadastral da 

promovente (ID 12744166), ao qual não tem o condão probatório, pois se 

trata de documento apócrifo e produzido unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11909024), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também 

proporcionando sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. 

DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos 

de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ 

no presente caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 445,79), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 445,79 (quatrocentos e quarenta e 

cinco reais e setenta e nove centavos); b) condenar a parte promovida 

pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Transitado em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000223-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDINHO RIBEIRO REINALDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. EDINHO RIBEIRO REINALDO ajuizou 

ação indenizatória em desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece o débito com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 
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dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

12726984. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12648516 e 

apresentou impugnação à contestação na ID 12857639. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 209,67, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntada nenhuma prova de constituição de débito da parte promovente 

pela reclamada. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

11771707), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 209,67), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 209,67 

(duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000241-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA PEREIRA GONCALVES 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 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 CPC. 

Registra-se, 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. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito por débito que não reconhece ser 

legítimo. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de aquisição de produto da parte promovente. 

Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte. A 

reclamada carreou aos autos Termo de adesão ao contrato e 

financiamento direto ao consumidor (ID 12701392) assinado pela parte 

promovente que ensejou a negativação. A parte autora apresentou pedido 

de desistência (ID 12868202) por entender ser necessária perícia do 

documento acostado pela reclamada. Assim, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. 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. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações. No caso, a 

parte autora agiu 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 alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 
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de Processo Civil. Com relação ao pedido contraposto, embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que o pedido foi formulado de forma ilíquida, 

por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido. Pelo exposto, 

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 8,0% (oito 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. Indefere-se o pedido de 

desistência, bem como o pedido contraposto. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELI SANTOS SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000222-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTIELI SANTOS 

SEBASTIAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. CRISTIELI SANTOS 

SEBASTIAO ajuizou ação indenizatória em desfavor do VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que não possui relação contratual com a parte promovida 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 12704074 e arguiu a preliminar de falta de interesse de 

agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12648497 e a 

impugnação à contestação apresentada na ID 12838573. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Falta de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o 

simples fato de a parte promovente ter imputado à parte promovida a 

prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do 

conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu 

interesse processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o 

Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, 

inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual da parte promovente. Portanto, não 

havendo razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e do dano moral. Assim, estando delimitado 

o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 196,64, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado comprovação da constituição de débito 

pela parte promovida. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

11771233), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
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01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 196,64), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 196,64 (cento, 

noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos); b) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CARLOS PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001058-18.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VALMIR CARLOS PEREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Considerando que 

a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a 

parte reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos, mediante a expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001121-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

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. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001121-43.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos, mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001119-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

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. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001119-73.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos, mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CEM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MANHAES MOREIRA OAB - SP0052677A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000343-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: AMARA DE MELO DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS CEM SA Vistos etc. A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 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. No mesmo 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. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 51, § 2º, da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 34/2018

 O DR. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA – MM. Juiz de Direito e 

Diretor desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

Atribuições Legais, etc.

Considerando os termos da Portaria 31/2018-CGJ de 29/5/2018, 

disponibilizada no DJE 10267 de 4/6/2018, que dispõe sobre a realização 

de Correição nas Comarcas integrantes do Polo X no período de 18 a21 de 

junho de 2018, bem como as determinações proferidas no Edital 

5/2018-CGJ de 29/5/2018;

R E S O L V E

Art. 1º - Determinar a realização de Inventário dos Processos no Sistema 

Apolo na Secretaria da 1ª Vara, Central de Arquivamento e Arrecadação e 

Diretoria desta Comarca, a fim de conferência do estoque dos feitos 

distribuídos no Sistema Apolo.

Art. 2º - Determinar que as Senhoras Gestoras das referidas Secretarias, 

tomem as providências necessárias para que todos os processos estejam 

a disposição da Juíza Corregedora durante os trabalhos dos dias 20 e 

21/6/2018.

Art. 3º - Notifique-se o Representante do Ministério Público, o Presidente 

da 20ª Subseção da OAB de Juara e Servidores desta Comarca.

Art. 4º - Remeta-se cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 

Cumpra-se.

Juara, 5 de junho de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 004/2018- JASM - 2ª Juara

O Dr. Alexandre Sócrates Mendes, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara 

da Comarca de Juara/MT e do Juizado Especial, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei,

CONSIDERANDO o disposto no Portaria n. 31/2018-CGJ, de 04.06.2018, 

que dispõe sobre a realização de Correição nas comarcas integrantes do 

Polo X (Juína) o período de 18 a 21 de junho de 2018;

CONSIDERANDO a ordem emanada por meio da referida Portaria, (Edital n. 

05/2018-CGJ) visando à necessidade de devolução de todos os 

processos em carga com as partes, para a realização de inventário dos 

processos da 2ª Vara e Juizado Especial;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o período de 10 (dez) dias,sem suspender as 

atividades forenses, iniciando-se no dia 05.06.2018,para realização do 

INVENTÁRIO de PROCESSOS na Secretaria da 2ª Vara e Juizado Especial 

desta Comarca, a fim de conferir um a um os processos, via caneta ótica 

ou digitação do código do processo, com a finalidade de verificar a 

diferença entre o volume de feitos em trâmite e aquele que consta no 

Sistema Apolo.

Art. 2º - DETERMINAR à Senhora Gestora da 2ªVara e o Senhor Gestor do 

Juizado Especial as providências necessárias para que todos os 

processos e controle de meios empregados no desenvolvimento do 

expediente estejam à disposição do Juiz durante os trabalhos;

Art. 3º - CONVIDAR os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público, Delegado de Polícia e o público em geral, para, se lhes 

aprouver, acompanharem os trabalhos da realização do inventário de 

processos, oportunidade em que serão resolvidas todas as reclamações 

e sugestões por acaso apresentadas;

Art. 4º - DESIGNAR a Senhora Renata Alves Dias, Assessora de Gabinete 

I, para secretariar os trabalhos;

Art. 5º - NOTIFIQUE-SE o Representante do Ministério Público, o Presidente 

da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil desta Comarca, os 

Ilustres serventuários do Cartório;

Art. 6º - EXPEÇA-SE Edital de Convocação, afixando-o no quadro mural do 

átrio do Fórum, lugar de costume.

PUBLIQUE-SE,REGISTRE-SE, CIENTIFIQUEM-SE e CUMPRA-SE, 

remetendo-se cópias ao Conselho da Magistratura do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e à e. Corregedoria Geral da Justiça.

Em Juara/MT, 05 de junho de 2018.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70144 Nr: 1326-36.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Cavalcante Sellmer - 

OAB:Mat.2140765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 28/29, requerendo o que de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59273 Nr: 1791-16.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 105/106, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61596 Nr: 4221-38.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:1963253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 
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Peres - OAB:11203/MT

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 30/31, requerendo o que de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35896 Nr: 61-72.2010.811.0018

 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: Maria Santos Batista

 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:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 114/115, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 112332 Nr: 4006-86.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Águida Salém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Trezze Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana de Souza Annes - 

OAB:10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda com o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70145 Nr: 1327-21.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Cavalcante Sellmer - 

OAB:Mat.2140765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 23/24, requerendo o que de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 2515-25.2010.811.0018

 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: José Santana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 190/191, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40492 Nr: 944-82.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana de Souza Goudinho, LdS, MEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 132/133, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38043 Nr: 2078-81.2010.811.0018

 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: Aparecida de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 194/195, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26393 Nr: 4381-73.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca dos depósitos de fls. 135/136, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35832 Nr: 3385-07.2009.811.0018

 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: DISVAL - Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcos C Amaral 

Vasconcelos - OAB:16.640, Mariana Menezes - OAB:39340, 

Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar no prazo legal, 

acerca dos documentos constantes nos autos de fls. 225/423.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76204 Nr: 339-63.2016.811.0018

 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: Silvana dos Santos Nascimento Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimaqção da parte autora acerca do mandado e certidão de 

fls. 49/50, requerer o que de direito, no prazo legal.

 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
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 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.

Ante a necessidade de readequação da pauta de audiência desta 1ª Vara, 

REDESIGNO a audiência outrora fixada, agendando-a para o dia 05 de 

setembro de 2018, às 14h00min.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, via 

digitalmente assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido 

com os benefícios da justiça gratuita.

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 por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 110872 Nr: 3348-62.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio F. de Lima, Vanderlei Carlos de Lima, Veralba 

de Souza Ramos de Lima, Neuza Brito Soares de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Compulsando os autos, verifico que a embargante postulou 

pela benesse da assistência judiciária gratuita.Ao juiz é dado perquirir 

sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar).Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.....Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita 

formulado, devendo a parte autora promover o recolhimento das custas e 

taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, eis que incabivel o seu recolhimento ao final do 

processo.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100176 Nr: 6751-73.2017.811.0018

 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: Ronaldo Michelan Rodrigues Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.S.SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência formulado por Ronaldo 

Michelan Rodrigues Oliveira em face de W. S. DE Souza-ME (Auto Elétrica 

WCAR), todos devidamente qualificados.

À fl. 19 determinou-se que o requerente emendasse a inicial a fim de que 

demostra-se não possuir renda suficiente para arcar com as custas 

processuais.

A parte autora apresentou pedido de desistência da ação à fl. 27.

É o relatório. DECIDO.

Considerando que, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a parte requerida não foi citada e, consequentemente, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que a parte 

adversa sequer foi citada.

 P.R.I. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com 

as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86740 Nr: 88-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos, Dirceu Oliveira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A, SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:3546A

 Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 88/89, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL da quantia de R$ 6.525,54 (seis mil quinhentos e vinte e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos) depositada conforme fl. 74, devendo 

ser transferido à conta bancária informada em fl. 88.

Considerando a quitação da dívida, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada. Em caso de não pagamento das custas 

devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

Após o trânsito em julgado, arquive-se estes autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81087 Nr: 2498-76.2016.811.0018

 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: Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane da Cruz Coenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:9244/O

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 68134 Nr: 361-58.2015.811.0018

 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: N.DOS SANTOS & SANTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGCOM-INDUSTRIA E SERVIÇOS EM 

TELECOMUNICAÇÕES-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Otávio Barcellos 

Castilhos - OAB:41.096, TIAGO KANOFRE MARTINI - OAB:79048

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86471 Nr: 5506-61.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. Povoa Serraria-ME, Rivair José Póvoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100890 Nr: 7187-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdCL, ICLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiny Leticia da Cruz - 

OAB:22051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89654 Nr: 1461-77.2017.811.0018

 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: Lindalva Pereira de Melo

 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:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

julgamento de mérito, ante a falta de provas da condição de segurado 

especial.Isento o Autor quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105476 Nr: 852-60.2018.811.0018

 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: Aparecido Francisco Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO com o escopo de proteger direito individual 

indisponível de APARECIDO FRANCISCO GOUVEIA em face do MUNICÍPIO 

DE JUARA-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando compelir os 

requeridos a fornecerem, IMEDIATAMENTE, e gratuitamente o 

indispensável tratamento de saúde ao paciente, consistente no 

“ENCAMINHAMENTO PARA O SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA, LEITO DE 

UTI, além de consultas e exames, tratamentos cirúrgicos e com medicação 

necessária (cf. prescrição médica ulterior), DEVENDO SER 

TRANSPORTADO POR UTI AÉREA”.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/30.

Fora deferida a antecipação de tutela na data de 01/02/2018.

Às fls. 61 a Defensoria Pública informa o falecimento do Requerente, bem 

como pugna pela intimação pessoal da Sra. Cleonice ou de outra pessoa 

da família residente no endereço indicado na inicial.

 O Sr. Oficial de Justiça informou que não foi possível proceder mais 

diligências em razão de não constar o número da residência ou ponto de 

referência da casa do requerente (fl. 73).

À fl. 78 a Defensoria Pública requereu a extinção do feito, sem resolução 

do mérito.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Diante do falecimento do Requerente não há razão para o trâmite do 

processo, uma vez que ausente os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o mesmo ser 

extinto.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem análise de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Ciência a Defensoria Pública Estadual.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64552 Nr: 1873-13.2014.811.0018

 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: Roberto Pereira de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JUARA - Fundo Municipal de Previdência 

Social, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, Lidiane 

Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784, Queila Silva do Carmo - OAB:, 

Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10350 MT

 Intimar os patronos das partes para apresentarem alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 112417 Nr: 4052-75.2018.811.0018

 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: Jones de Jesus Pilocelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

 Saliento que a Portaria que regulamenta as regras para expedição de 

Alvará de Eventos no Município foi alterada recentemente, Portaria de n. 

002/2018, de 24 de abril de 2018.

A referida Portaria regula e orienta os organizadores de modo geral na 

realização de eventos que mantenham a participação de menores, no 
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intuito de proteger e resguardar interesses das crianças e adolescentes 

que irão participar dos eventos festivos desta cidade.

O artigo 18 da Portaria elenca os documentos indispensáveis para o 

deferimento do respectivo alvará.

 Desse modo, compulsando os autos denoto que pende de juntada 

documentos essenciais para a análise do pedido, tais como: os contidos 

no inciso I, II, IV e VII.

Além disso, constato não haver valor da causa na exordial, o que deve 

ser corrigido, devendo, via de consequência ser recolhido o valor mínimo 

devido de custas e taxa judicial, pois o evento possui fins lucrativos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino a intimação da parte autora 

para que acrescente a inicial valor da causa, acoste aos autos 

comprovante de recolhimento das taxas e custas devidas e apresente os 

documentos elencados no artigo 18 da Portaria n. 002/2018, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107249 Nr: 1750-73.2018.811.0018

 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: Carlos Otavio Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda, BRESSAN, 

LAMONATTO & CIA LTDA, Banco GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77943 Nr: 1080-06.2016.811.0018

 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: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Francisco Afonso 

Fernandez - OAB:12487, Jonatas Batista - OAB:25612 SC, Valdemiro 

Adauto de Souza - OAB:21728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063

 DECISÃO

Considerando o acórdão do Agravo de Instrumento nº 69991/2016 (f. 

297/304), CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar a intimação da parte 

requerente/agravante, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC/2015, para 

comprovar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse da 

justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56930 Nr: 3155-57.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Intimar o patrono da parte exequente para manifestar quanto a satisfação 

integral do crédito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42610 Nr: 3038-03.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Cristina Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.124, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81912 Nr: 2907-52.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Batista Ribeiro Neto, Cleusa Maria Ciliato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gautier Faria Queiroz, Alessandra Cristina 

Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Lissa Gabriela Batista Ribeiro - OAB:OAB/MT 24.203, 

Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da autora para conhecimento e manifestação necessária 

quanto a juntada de fl.55/56, bem como quanto a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça fl.59, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42451 Nr: 2879-60.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. Neves Comércio - ME, Rafael Pessini 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.126, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62802 Nr: 253-63.2014.811.0018

 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: Helio Aparecido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT

 Intimar a patrona da parte autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.88, bem como para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.89, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39650 Nr: 111-64.2011.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 
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OAB:MT/12.406-A, Heiltor Evaristo Fabrício Costa - OAB:SP/23.569, 

Raphael Neves Costa - OAB:MS/12411-A, Ricardo Neves Costa - 

OAB:MT/12410-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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88713 Nr: 1066-85.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rampim Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 DECISÃO: I – Considerando que o réu não foi intimado pessoalmente para 

o ato, remarco a audiência para 10/10/2018 às 16h30 para oitiva da 

testemunha Paulo Roberto Fernando da Silva Pereira e interrogatório do 

réu. Determino a intimação pessoal do réu nos termos do artigo 370 do 

CPP.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101803 Nr: 7686-16.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Perussi Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos etc,

Em análise aos autos, observa-se que o Ministério Público ao oferecer 

denúncia apresentou proposta de suspensão condicional do processo ao 

acusado.

Desta forma, nos termos do § 1º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, designo 

audiência para oferecimento da proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 14 de setembro de 2018, às 16h30min.

 Intime-se o acusado, advertindo-o que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado, na impossibilidade de fazê-lo ser-lhe-á 

nomeado defensor dativo.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

 Consigne-se que a denúncia já foi recebida (ref. 4).

 Intime-se a defesa do denunciado

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69066 Nr: 812-83.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado ANTÔNIO 

MARCOS FIRMINO pela prática do delito de lesão corporal no âmbito das 

relações domésticas, (art. 129, §9º, do Código Penal), de modo que passo 

a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 

68, caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA DA PENA [...].Tendo em vista que 

a pena é inferior a dois anos, o sentenciado faz jus ao sursis do artigo 77 

do Código Penal, devendo o réu cumprir as seguintes condições pelo 

prazo de dois anos: a) proibição de frequentar bares, boates e afins. b) 

proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades.Considerando que nos autos não 

existem elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, 

deixo de fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela 

infração, nos termos do art. 387, IV do CPP.Condeno o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.Por fim, 

concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que 

inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o 

Parquet.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 55682 Nr: 1900-64.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 AUTOS Nº 1900-64.2012.811.0018 – Cód. 55682

Réu: Sergio Pereira da Silva

Vistos etc,

Intime-se a defesa para apresentar suas alegações finais, conforme já 

determinado anteriormente.

 Cumpra-se.

 Juara-MT, 25 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56944 Nr: 3170-26.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, OdSLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Promovo a intimação dos advogados do réu para se manifestar acerca do 

presente recurso do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70243 Nr: 1366-18.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luizinho Mercio Negrini Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da decisão proferida no expediente nº. 

0030484-88.2018.811.0000, no qual foi deferido o afastamento deste 

magistrado pelo período de 25 a 28 de abril de 2018, redesigno a presente 

audiência para o dia 28 de junho de 2018, às 16h30min.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001795-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON BRASILEIRO RIOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001795-73.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: DILSON 

BRASILEIRO RIOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de DILSON BRASILEIRO RIOS, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001800-95.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: HELDER W. B. 

SARAIVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de HELDER W. B. SARAIVA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 
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Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001801-80.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: IRAN PEREIRA 

RIOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE CASTANHEIRA em face de IRAN PEREIRA RIOS, visando a cobrança 

de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem 

autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. 

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que 

se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de 

vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 
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dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001802-65.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: IRINEU COITO 

DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de IRINEU COITO DOS SANTOS , 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 326 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 326 de 579



do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001803-50.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: ISAIAS 

RODRIGUES M. BARCELAR VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de ISAIAS 

RODRIGUES M. BARCELAR, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi 

carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade 

fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a 

CDA que funda a presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do 

CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 

pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No 

mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E 

segundo a regra inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos 

requisitos previstos no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, 

consequentemente, da execução por ausência de título a lastreá-la. 

Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no 

artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 

poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante 

substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou 

interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a 

parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser reconhecida porque 

inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a assinatura da autoridade 

fiscal competente (tendo em vista que trata-se de mera cópia 

reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 202, do CTN. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. 

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE FISCAL. 1. O art. 

2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais do termo de 

inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 do CTN, 

com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da origem do 

débito (controle de legalidade). Sem observância dessas formalidades 

legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a existência de prévio 

procedimento de verificação de legalidade do lançamento fiscal. (TRF4, 

Classe: AC – Apelação Cível, Processo 2003.72.01.005009-3 UF: SC, 

órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO GRAU DE 

JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE 
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SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da autoridade fiscal na 

CDA constitui irregularidade formal insanável, visto que confere 

autenticidade ao documento e denota a existência verificação de 

legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias de 

ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas de 

ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001806-05.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOAQUIM ALVES 

DE ALMEIDA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 
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título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001807-87.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOAQUIM 

FERREIRA DA SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOAQUIM FERREIRA DA 

SILVA, visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de 

Dívida Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o 

breve relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 
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substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001810-42.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE ARAUJO 

DA SILVA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSÉ ARAÚJO DA SILVA , 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 
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face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001811-27.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE CARLOS 

PIRES DA MATA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSÉ CARLOS PIRES DA MATA, 

visando a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida 

Ativa – CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 
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assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001812-12.2017.8.11.0025
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MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001812-12.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE DA SILVA 

VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CASTANHEIRA em face de JOSÉ DA SILVA, visando a cobrança de IPTU. 

Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – CDA sem autenticação 

da autoridade fiscal competente. É o breve relatório. Decido. Em análise 

perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, 

pelo fato de que a CDA que funda a presente ação padecer de vício 

insanável. O art. 202, do CTN reza que: Art. 202. O termo de inscrição da 

dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a disposição do art. 2º, 

§6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa 

conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada 

pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra inserta no art. 203, 

do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202 é 

causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da execução por 

ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão de quaisquer 

dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são 

causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela 

decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira 

instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 

passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente 

poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade deve ser 

reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 
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oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001816-49.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: LAURINDO 

WESTPHAL VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de LAURINDO WESTPHAL , visando 

a cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 

relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 
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oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES SANTANA (RÉU)

RODRIGO PEREIRA SANTANA (RÉU)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA ENCAMINHEI, VIA E-MAIL, AO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO A DECISÃO QUE 

DEFERIU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000632-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING (TESTEMUNHA)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento do mandado no bairro Módulo 1, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ. Juína/MT, 12 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000770-59.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000770-59.2016.8.11.0025. REQUERENTE: KEILA 

MAURA DE SOUZA REQUERIDO: ELECI PINTO NUNES VISTOS, 

Manifesta-se a requerente – id. 13212047, buscando a reconsideração da 

decisão de id. 12855078, alegando, em síntese, que a situação fática que 

ensejou o declínio de competência para o juízo de Cotriguaçu/MT não 

persiste mais, uma vez que a autora e menor voltaram a residir no 

município Castanheira/MT, conforme atestado de frequência escolar e 

comprovante de residência – id 13212102. Considerando que a requerente 

e a infante tornaram a residir na cidade de Castanheira/MT, alterando a 

realidade fática que culminou no declínio da competência e, em atenção ao 

princípio do melhor interesse da criança RECONSIDERO a decisão outrora 

proferida e torno este juízo competente para processar e julgar o presente 

feito, nos termos do art. 147 do ECA c.c. art. 53, I e II do CPC. Ante a 

manifestação expressa da requerente sobre o interesse na realização de 

audiência de autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

DIA 26 DE JUNHO DE 2018, às 14h:30min.. INTIMEM-SE as partes, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareçam à 

audiência designada (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC). Determino a realização de estudo 

psicossocial com os envolvidos pela Equipe Multidisciplinar desta comarca, 

devendo ser observado os endereços constante nos autos e o laudo ser 

aportado antes da audiência. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000524-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000524-29.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE DE 

SOUZA FILHO REQUERIDO: JOSIANI ANDRADE DE CERQUEIRA VISTOS, 

Manifesta-se o requerente – id. 13061756, buscando a reconsideração da 

decisão de id. 12901358, alegando, em síntese, que a situação fática que 

ensejou o declínio de competência para o juízo de Vilhena/RO não persiste 

mais, uma vez que a menor Nathali Andrade de Souza passou a residir 

recentemente com ele, conforme atestado de matrícula escolar e relatório 

do conselho tutelar – id’s 13061823 e 12952469. Considerando que a 

infante passou a residir nesta cidade de Juína/MT com o pai, ora autor, 

alterando a realidade fática que culminou no declínio da competência e, em 

atenção ao princípio do melhor interesse da criança RECONSIDERO a 

decisão outrora proferida e torno este juízo competente para processar e 

julgar o presente feito, nos termos do art. 147 do ECA c.c. art. 53, I e II do 

CPC. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 

24 DE JULHO DE 2018, às 14h. Advirta-se a parte autora que deverá 

convidar e cientificar as testemunhas por ela arroladas para que se façam 

presentes ao ato judicial, conforme dicção do art. 455 do CPC. Se 

requerida, desde já, defiro, a expedição de mandado para intimação das 

testemunhas, eventualmente, arroladas pela parte ré (art. 455, §4º, IV, do 

CPC). Expeça-se carta precatória para intimação da requerida, bem como 

para realização de estudo psicossocial com a genitora pela Equipe 

Multidisciplinar da Comarca de Vilhena/RO. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109422 Nr: 2282-31.2015.811.0025

 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: EDVALDO VIEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INTERMAT - 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT
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 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121251 Nr: 2138-23.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL NOEL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE 

PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 790-72.2013.811.0025

 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: SIRLENE DE FARIAS, VILSON LOPES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA DA SILVA, JÚLIO PEREIRA 

DA SILVA, LUZIA MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 DESPACHO FLS. 356/357: "Vistos, etc. Do folhear dos autos verifica-se 

que o feito aguarda impulso da parte autora, no que tange à substituição 

de um dos requeridos, na medida em que direcionada a ação indenizatória 

em face de Geraldo Pereira da Silva, Julio Pereira da Silva e Luzia Mendes 

da Silva, aportou aos autos a notícia de falecimento do segundo 

demandado (Julio) e mesmo determinada a regularização da polaridade 

passiva, tal ordem não foi acatada integralmente pelos autores, que 

primeiramente pugnaram pela exclusão do requerido, sob alegação de que 

não encontravam seus herdeiros, e agora salienta ser desnecessária a 

intimação dos sucessores, porque uma das requeridas (Luzia) é também a 

representante do Espólio do de cujus, conforme inventário extrajudicial 

que estaria em tramitação no Cartório do 2º Ofício Notarial da Comarca. [...] 

Assim, intime-se os autores a: (a) provar a existência do inventario 

extrajudicial dos bens do de cujus (Julio Pereira da Silva) e, em o fazendo, 

promova a substituição do polo passivo, alocando o espólio de seus bens 

como sucessor processual do demandado falecido, intimando-se o 

representante da massa de bens para integrar a lide e regularizar sua 

representação processual. Prazo de 10 dias, pena de extinção do 

processo. Se regularizada a polaridade passiva, manifestem-se as partes 

se ainda persiste o interesse na prova oral anteriormente requestada, 

indicando, de modo objetivo e claro, qual a finalidade da prova que 

eventualmente ainda desejam produzir, em 5 dias, prazo comum. Empós, 

conclusos para saneamento ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Omitindo-se quaisquer das partes sobre as determinações 

aqui assinaladas, certifique-se e façam conclusos os autos para 

deliberação."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23631 Nr: 3769-22.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORUAM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE JÓIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Autos n°: 3769-22.2004.811.0025 – Cód. 23631EXEQUENTE: Valdirene 

Rodrigues da Costa EXECUTADO: Horuam do Brasil Industria e Comercio 

de Jóias LtdaCUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISTOS.[...]De proêmio, é de 

se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi 

regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais 

lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à 

Receita Federal do Brasil e a existência de veículos cadastrados no 

Detran.Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia 

mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se 

adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual.E 

antes que se perquira onde estaria a distinção entre a pesquisa feita via 

BACENJUD e esta outra, há que se ponderar que o deferimento da 

penhora de ativos financeiros, via sistema virtual de consulta, não 

demanda o esgotamento das tentativas de obter a localização de bens 

pela via extrajudicial por parte do credor, porque dinheiro está na ordem 

primeira de preferencia de excussão, ex vi do que preconiza o art. 835 do 

CPC.Sendo assim, não localizados valores pecuniários à garantia da 

execução, retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela 

localização de bens expropriáveis do devedor.Neste sentido, ante o largo 

tempo de tramitação processual e que várias diligências já foram 

promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade dos executados, 

sempre infrutíferas, parece-me que se acham satisfeitas as condições e 

requisitos para realização de pesquisas de bens por meio do sistema de 

consulta de dados denominado RENAJUD, razão pela qual defiro o pedido 

formulado.Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se 

vistas ao exequente.Ainda, intime-se o exequente para apresentar o 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 dias.Às 

providências.Juína/MT, 4 de junho de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81583 Nr: 1248-60.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. FERREIRA - ME, LUCIANO ALVES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1248-60.2011.811.0025 (Cód. 81583)

EXEQUENTE: Coimbra Importação e Exportação Ltda

EXECUTADO: L. A. Ferreira - Me

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 INFOJUD.

 Restando infrutíferas as diligências, manifeste-se o exequente no prazo 

de 05 dias.

 Às providências.

Juína/MT, 4 de junho de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54941 Nr: 1222-96.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM DA SILVA COMÉRCIO - ME, 

JOSÉ JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Processo n°: 1222-96.2010.811.0025 (Código nº: 54941)EXEQUENTE: 

Fazenda Pública EstadualEXECUTADO: José Joaquim da Silva 

Comércio-Me e outroEXECUÇÃO FISCALVISTOS.[...]Dito isso, é evidente 

que se está diante de medida de grande valia, mas que dever ser 

manejada com temperamentos, uma vez que se adentra à intimidade de 

dados cuja finalidade é fiscal e não processual.E antes que se perquira 
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onde estaria a distinção entre a pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, 

há que se ponderar que o deferimento da penhora de ativos financeiros, 

via sistema virtual de consulta, não demanda o esgotamento das tentativas 

de obter a localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, 

porque dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi 

do que preconiza o art. 835 do CPC.Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários suficientes para garantia da execução, retorna ao credor a 

disponibilidade e a responsabilidade pela localização de bens 

expropriáveis do devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação 

processual e que as diligências promovidas no intuito de encontrar bens 

de propriedade da executada restaram parcialmente frutíferas, parece-me 

que se acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de 

pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado 

INFOJUD, razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa 

nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, dê-se vistas ao 

exequente.Publique-se no DJe.Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Juína/MT, 4 de junho de 2018.FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33406 Nr: 1685-77.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E SHIPITOSKI LTDA., ANTONIO 

SHIPITOSKI, WILSON HENICKA, CALISTRO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 PROCESSO Nº: 1685-77.2006.811.0025 (Código nº 33406)EXEQUENTE: 

Fazenda Pública EstadualEXECUTADO: Silvia e Chipitoski Ltda e 

outrosEXECUÇÃO FISCALVISTOS.[...]Dessa maneira, como não houve o 

esgotamento de outros meios necessários para localização de bens do 

devedor, por ora, resta indeferido o pedido formulado pelo 

exequente.Doutra banda, frustrada a tentativa de localização de ativos 

financeiros em nome do executado passiveis de constrição judicial, defiro, 

desde já, o pedido formulado pelo exequente para realização de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em 

nome do devedor que possam estar registrados no sistema de consulta de 

dados denominado INFOJUD.[...]Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários suficientes para garantia da execução, retorna ao credor a 

disponibilidade e a responsabilidade pela localização de bens 

expropriáveis do devedor.Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação 

processual e que as diligências promovidas no intuito de encontrar bens 

de propriedade da executada restaram parcialmente frutíferas, parece-me 

que se acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de 

pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado 

INFOJUD, razão pela qual defiro o pedido formulado.Realizada a pesquisa 

no sistema INFOJUD, dê-se vistas ao exequente.Publique-se no 

DJe.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Juína/MT, 4 de junho de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96512 Nr: 4941-81.2013.811.0025

 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: MANOEL FRANCISCO DE QUEIRÓZ, JANDIRA ETTORE 

DE QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TADEU DE FREITAS, DAYANA 

DUFFEKE MARASSI, ESTADO DE MATO GROSSO, OTONI VILELA DE 

MORAES NETO, SUZENIL PEDROSA DA SILVA, IDENI APARECIDA DE 

OLIVEIRA LIMA, JESUÍNO TAVARES DA CRUZ JUNIOR, MARY 

RODRIGUES MACHADO, AUGUSTO TAVARES DA CRUZ, CLEUZA 

JUSTINA DE MORAES CRUZ, ARY TAVARES DA CRUZ, JOSEANE 

TAVARES DA CRUZ DALMASO, GILIARDI JOÃO DALMASO, SONIA 

FRASSETO DE FREITAS, ESPOLIO DE LUZIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS - 

AR NEGATIVOS - JUNTADAS ÀS FLS. 498-V E 500-V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136186 Nr: 710-35.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CAPPELLETTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORG STRANGHONER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CASAGRANDE - 

OAB:OAB/RS 51.010, MARINÊS FRONZA MORBINI - OAB:OAB/RS 

54.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME CIPRIANI - 

OAB:OAB/RS 21.603, JAIME CIPRIANI JUNIOR - OAB:OAB/RS 68.203, 

LEANDRO JAIME CIPRIANI - OAB:OAB/RS 71.309

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

OITIVA DE TESTEMUNHA DESIGNADA PARA O DIA 20 DE JUNHO DE 2018, 

ÀS 14H00MIN, NA CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DOS AUTOS DE 

ORIGEM Nº 005/1.17.0003653-6 (CNJ: 0008720-86.2017.8.21.0005), DA 2ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE BENTO GONÇALVES-RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 30564 Nr: 2145-98.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AREDES DA CUNHA SILVA, MARIA GERALDINA 

ZACARKIM, IRMA DE FATIMA SILVA, IZAC JOAQUIM DA SILVA, RAQUEL 

OZANA DA SILVA, IZAUDE JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍNAFRIG - JUINA FRIGORÍFICO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEA DROSGHIC MENDOZA - 

OAB:12731, ELISEA DROSGHIC MENDOZA - OAB:12731, JAQUELINE DE 

ANGELO NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Processo nº: 2145-98.2005.811.0025 (Código: 30564)

Exequente: Espólio de José Joaquim da Silva

Executado: Juinafrig – Juína Frigorífico Ltda.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que pretendem os credores a penhora 

e avaliação de bem imóvel, cujo registro imobiliário estaria sob titularidade 

da executada, mas que, em verdade, não mais integra o patrimônio da 

devedora, segundo a certidão imobiliária de fl. 729/733 desde o ano de 

2013.

Assim, rejeito por descabida, a penhora requestada e determino que a 

parte exequente dê impulso ao feito executivo, no prazo de 15 dias, pena 

de suspensão nos termos do art. 921, III, do NCPC, se comprovada a 

iliquidez patrimonial da executada, ou extinção, em caso de desídia (art. 

485, III, do mesmo Diploma legal).

Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 5 de junho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101558 Nr: 2545-97.2014.811.0025

 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: LUIZ MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DO 
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FEITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99564 Nr: 955-85.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. E. DE SOUZA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:OAB/MT 13.373

 DECISÃO FL. 194: "Vistos etc. Primeiramente, determino a redistribuição 

do feito como Cumprimento de Sentença. Após, intime-se o executado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no 

valor de R$ 11.018,98 (onze mil e dezoito reais e noventa e oito centavos), 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão 

sobre o remanescente, nos termos do art. 523, §2º, do CPC. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, §3º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO. Juiz de Direito."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84693 Nr: 5108-69.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ARCANJO CORDEIRO

 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): EVERALDO ARCANJO CORDEIRO, Cpf: 

29854466191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de EVERALDO 

ARCANJO CORDEIRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

459/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 96,65

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000557-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES PIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000557-19.2017.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA 

DOLORES PIAVO REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS, Cuida-se de ação 

declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c.c. repetição de indébito 

e reparação por danos morais aviada por Maria Dolores Piavo em face do 

Banco BMG, alegando, em síntese, que é aposentada e ao consultar a 

situação de seu benefício percebeu que haviam descontos provenientes 

de empréstimos consignados que não contratou, em especial, o Contrato 

nº 211951766 no valor de R$ 5.004,59, a ser quitado mediante pagamento 

de 60 parcelas no valor de R$ 163,40 cada. Em sede de contestação, o 

requerido alegou ilegitimidade passiva, porque o contrato objeto da ação 

pertence ao Banco Itaú BMG Consignado, empresa com personalidade 

jurídica diversa e independente do banco-réu e requereu a extinção do 

feito, enquanto, a autora em sua réplica rebateu os argumentos do 

contestante, aduzindo, que o contrato foi celebrado por ele, logo, é legítimo 

para figurar no polo passivo e, subsidiariamente, pugnou pela aplicação da 

teoria da aparência. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, passo ao exame necessário. A preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo banco-réu não prospera, senão vejamos. É sabido 

que o Banco BMG e o Banco Itaú associaram-se para oferta, distribuição e 

comercialização de crédito consignado e, diante dessa união ambos 

fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviço, ou seja, a 

parceria comercial na forma de joint venture unificou seus negócios 

concentrando todas as operações relativas aos serviços mencionados. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: Ação declaratória c/c indenizatória - 

Contratos bancários de empréstimo consignado e cartão de crédito 

consignado - Pedido fundamentado em indevidas cobranças e 

negativação do nome da autora - Ilegitimidade passiva do corréu não 

reconhecida - Banco BMG que integra o mesmo grupo econômico do 

Banco Itaú BMG Consignado S/A - Precedentes da Corte - Recurso 

improvido. (TJSP; Apelação 1007429-75.2017.8.26.0011; Relator (a): 

Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; 

Data de Registro: 16/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO 

VALOR MÍNIMO DA FATURA. AUTOR QUE ALEGA INTENÇÃO DE 

CONTRATAR APENAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO 

CONTRATO E A INEXIGIBILIDADE DOS VALORES DESCONTADOS DO 

CONTRACHEQUE DO AUTOR; CONDENOU O RÉU A DEVOLVER TODOS 

OS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DO REFERIDO CONTRATO E A 

SE ABSTER DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS, SOB PENA DE PAGAR O 

TRÍPLO E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 POR 

DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DO BANCO BMG COM O ITAÚ 

UNIBANCO. CRIAÇÃO DA SUBSIDIÁRIA ITAÚ BMG CONSIGNADOS/A. 

JOINT VENTURE ENTRE OS BANCOS QUE RESPONDE PERANTE O 

CONSUMIDOR PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS FIRMADAS. 

ILEGITIMIDADE AFASTADA. CONDUTA DO BANCO QUE VIOLA O 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, BEM COMO O DEVER DE INFORMAÇÃO 

E DA TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE SE 

IMPÕE, DEVENDO HAVER, CONTUDO, A COMPENSAÇÃO DOS VALORES 

RECEBIDOS PELO AUTOR A TÍTULO DO REFERIDO EMPRÉSTIMO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 75 DO TJRJ. PROVIMENTO 

PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00198253020168190206 RIO DE 

JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARCOS 

ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 03/10/2017) Se não 

bastasse isso, o documento de id. 7321140 demonstra de forma 

inconteste que foi o réu quem celebrou contrato n. 211951766 objeto da 

presente demanda, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo 

passivo. Do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e, 

sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas, dou o 

feito por saneado. Dando continuidade à ação, fixo como pontos 

controvertidos: (i) existência de relação jurídica entre os litigantes; (ii) 

validade do contrato de empréstimo questionado pela autora. Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. Esgotado o prazo acima 

assinalado, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000886-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ARCANJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000886-31.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A REQUERIDO: MIGUEL ARCANJO DA SILVA V I S T O S, 

Regularizada a distribuição do presente incidente na forma física, 

conforme noticiado por meio da petição de id. 9390660, determino o 

cancelamento da distribuição e arquivamento deste procedimento, 

passando a tramitar em meio físico, nos termos do art. 13, § 2º, da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de abril de 2018. Às providências. 

Juína/MT, 30 de maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000378-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000378-85.2017.8.11.0025. AUTOR: MARCELO 

RODRIGUES TAVARES RÉU: BANCO BRADESCARD S.A, LOJAS RENNER 

S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A. VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais e com pedido 

de Tutela de Urgência movida por Marcelo Rodrigues Tavares em face do 

Banco Bradescard S/A, Lojas Renner S/A e Boa Vista Serviços S/A, 

aduzindo, em síntese, que ao tentar realizar uma compra junto a uma loja 

de eletrodomésticos foi surpreendido com a notícia de que se encontrava 

com nome negativado no órgão de proteção ao crédito Boa Vista Serviços 

devido a inclusão efetivada pelos requeridos com os quais afirma nunca 

ter feito nenhuma transação comercial e que nunca esteve nas cidades 

onde originaram os débitos. Ante os fatos acima, pleiteia a concessão de 

tutela de urgência para o fim de determinar que os requeridos promovam a 

retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. É o breve relato. 

Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, afunila a análise 

judicial exclusivamente sobre os elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento da medida de urgência, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300). A probabilidade do direito se relaciona 

com a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Ao 

discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero asseveram 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” (in Novo Curso de Processo Civil, Vol. II, 

p. 203). No presente caso, diante dos fatos narrados e da documentação 

trazida aos autos, não se verifica estarem presentes os pressupostos 

processuais para o deferimento da tutela pretendida. No que diz respeito à 

probabilidade do direito, a mim não parece possível - nessa quadra - 

antever a robustez das alegações exordiais, notadamente pela falta de 

qualquer documentação que indique, ainda que prematuramente, a 

inexistência do débito junto aos requeridos. Noutra banda, cumpre 

ressaltar que o requerente não cuidou buscar resolver a situação no 

primeiro momento em que verificou que o débito cobrado não lhe era 

exigível ou se o fez não provou nos autos, tornando evidente a 

inexistência de perigo de dano. Isto posto, não me convencendo da 

probabilidade do direito nas alegações iniciais e da existência de perigo de 

dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. 

Avançando, da análise da exordial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial e 

DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e realização 

de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação das partes requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para que compareça à audiência designada (art. 334, caput do CPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 344). No tocante ao pedido de inversão 

do ônus da prova, recordo que na esteira do entendimento do STJ “a 

inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no 

contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando 

subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a 

inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que 

serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos 

do consumidor.” (REsp nº 122.505-SP), razão porque, entendo ser 

necessária a angularização processual, a fim de poder aquilatar de modo 

mais claro os limites e contornos do ônus probandi nesta ação, para, aí 

sím, em sede saneadora, deliberar sobre sua distribuição e eventual 

inversão. Diante dos documentos acostados à inicial que indicam a 

hipossuficiência financeira do autor concedo os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000694-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000694-64.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ANTONIO XAVIER DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança para o recebimento do chamado 

'seguro obrigatório', decorrente de lesões e incapacidades decorrentes de 

acidentes de trânsito (Seguro DPVAT). Conforme se infere dos autos o 

local do acidente de trânsito e o domicílio do requerente estão localizados 

no município de Aripuanã/MT e a seguradora-ré possui sede na cidade do 

Rio de Janeiro/RJ. A teor do que prescrevem os artigos 46 e 53, inciso V, 

do CPC, bem como da Súmula nº 540, do STJ, o juízo competente, em tese, 

para processar a presente ação seria o do local do fato (Aripuanã/MT), 
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domicílio do autor (a mesma cidade do acidente), ou o foro geral, de 

domicílio do réu (Rio de Janeiro/RJ). Posta a questão nesses termos, salta 

aos olhos a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente 

processo, visto que nenhuma das partes possui residência nesta 

Comarca, nem mesmo o acidente de trânsito ocorreu neste município. Ex 

positis, o Foro da Comarca de Juína/MT é incompetente para processar e 

julgar a presente ação de cobrança, e por isso, com fundamento nos 

artigos 46 e 53, inciso V, do CPC, bem como da Súmula nº 540, do STJ, 

declino a competência da presente ação para a Comarca de Aripuanã/MT. 

Decorrido o prazo para eventual recurso, remetam-se os autos com as 

cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 4 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000619-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU LOCATELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARLOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000619-59.2017.8.11.0025. AUTOR: IRINEU 

LOCATELLI RÉU: ALEXANDRE CARLOS DA SILVA VISTOS. Cuida-se de 

ação monitória, na qual postula o demandante, dentre outras providências, 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, declarando 

não ter condições de arcar com as custas processuais, razão porque 

antes de se analisar a regularidade da exordial e eventual pedido 

antecipatório, necessário é que se verifique se estamos diante de 

hipótese de gratuidade judiciária que habilite o autor a litigar sem antecipar 

as custas processuais devidas ordinariamente. De proemio, saliento que 

não me convenço de que a interpretação da norma preconizada na Lei nº 

1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, 

signifique que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, 

automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre 

isso. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, 

quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa 

proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos 

pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido 

pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, 

da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 

4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei 

n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos, porém usufruído por pessoas que evidentemente têm 

condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso 

incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de 

trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o 

excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar 

sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Dito isso, na hipótese 

versanda, não é nada verossímil a alegação de hipossuficiência, afinal os 

únicos documentos juntados aos autos foram extratos bancários que 

demonstram uma movimentação bancária significativa, ainda que os 

valores movimentados sejam de pequena monta, o que, sem dúvidas, 

destoa da realidade daqueles que realmente são hipossuficientes, em 

verdade evidencia que o postulante não é pobre na acepção jurídica da 

palavra. Frise-se que é passada a hora de todo o organismo social 

compreender que o serviço judiciário não se autossustenta sozinho, não 

gera dividendos, não produz receitas. Vale dizer: o serviço de prestação 

jurisdicional demanda, exige, reclama contrapartida social e isso precisa 

ser entendido e incorporado por todos os que militam e que precisam de 

sua prestação, porque não haverá futuro eficiente da Justiça se ela 

continuar sendo encarada como uma banalidade, que é acessível 

mediante nenhum sacrifício. Nesses moldes, considerando que o 

requerente não demonstrou a dificuldade financeira alegada, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita formulado. Portanto, intime-se a demandante 

para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290, CPC). 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000761-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PONCO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000761-63.2017.8.11.0025. AUTOR: JOSE PONCO 

FILHO RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO V I S T O S, Trata-se de 

ação de reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência 

aviada por José Ponço Filho em face de Banco Itaú/BMG, aduzindo, em 

síntese, que contratou empréstimo consignado por estar recebendo 

benefício previdenciário concedido em decisão liminar proferida em ação 

de aposentaria, mas que devido o julgamento do mérito da citada demanda 

o benefício foi cessado, não dispondo o autor de outra renda para cumprir 

o contrato pactuado. Assevera que diante da sua inadimplência o 

banco-réu inseriu nome no cadastro de inadimplentes causando-lhe 

constrangimento, além disso, é cobrado constantemente por meio de 

mensagens de SMS. Ao final, alega que o requerido deveria saber que o 

benefício tinha caráter temporário, por ter sido concedido em decisão 

liminar e, que eventual julgamento do mérito poderia ensejar o corte do 

benefício e mesmo assim celebrou o contrato. Em sede de contestação, o 

requerido alegou regularidade da contratação, que competia ao autor 

assegurar meios alternativos de adimplir o empréstimo contratado, 

ausência de dano moral e inoportuna a inversão do ônus da prova ante a 

ausência de verossimilhança das alegações – id. 10361154. Tentada 

conciliação restou inexitosa – id. 10415349. Impugnando à contestação, o 

autor rechaçou os argumentos do contestante, aduzindo, que é idoso, 
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semianalfabeto, não imaginava que em caso de corte do benefício 

continuaria devendo ao banco e que a reparação extrapatrimonial é 

presumida. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra eis que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ademais, o entendimento jurisprudencial uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo). “Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Impende destacar, ainda, que a produção probatória, 

conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e 

da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar 

que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências 

inúteis. Cumpre ressaltar que se aplicam ao caso em apreço as normas 

contidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois atuou o 

autor como consumidor na relação jurídica estabelecida no contrato 

firmado entre ele e o réu. Ingressando ao mérito da demanda, observa-se 

que o autor pretende compelir o demandado a excluir seu nome do rol dos 

inadimplentes, em face de alegada inserção indevida da inscrição no 

cadastro de inadimplentes, e, por consequência, reparação dos danos 

morais causados em razão da conduta do réu. É incontroversa a 

celebração de contrato entre as partes, porque o próprio autor afirma na 

inicial que contratou empréstimos e o demandado juntou aos autos cópias 

dos mencionados pactos – id’s. 10361160 e 10361164. Consta dos autos 

que o autor foi inserido no rol dos maus pagadores em razão do 

inadimplemento das parcelas referente aos contratos supracitados. 

Analisando o conjunto probatório, restou demonstrado o inadimplemento 

das obrigações contraídas pelo autor, inclusive, ele mesmo narra na 

prefacial que após a cessação do benefício previdenciário ficou 

impossibilitado de cumprir o contrato, não havendo qualquer abusividade 

na conduta do réu. Por outro lado, sabe-se que a parca instrução escolar 

não causa incapacidade civil, tanto é que no caso presente o autor 

compareceu a instituição financeira para formalizar os contratos 

beneficiando-se dos valores angariados, deste modo, é de se observar o 

princípio da boa-fé contratual, mormente, quando não se verifica qualquer 

incapacidade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA 

ANALFABETA , IDOSA E DE POUCA CULTURA. CONDIÇÕES QUE, 

ISOLADAS, NÃO CONFIGURAM A INCAPACIDADE RELATIVA DO 

INDIVÍDUO OU O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TARIFAS PACTUADAS. 

POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PELO AGENTE FINANCEIRO. CPMF. 

TRIBUTO FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. INCIDÊNCIA LEGAL, 

INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DO CORRENTISTA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA LICC . INSCRIÇÃO DE NOME EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. 

INDENIZAÇÃO DESCABIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INVIÁVEL. PLEITOS 

IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O 

julgamento antecipado da lide (art. 330 , I , do CPC ) não implica 

cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, 

porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade" (STJ, 

REsp n. 436.232/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 10-3-03). grifei Ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS FORMALIDADE 

JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DA CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO CONTRATO - 

AFASTAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova da existência 

da relação jurídica entre as partes que demonstra a formalização do 

contrato de empréstimo e utilização do numerário em favor do Apelante 

com a liberação do saldo remanescente em sua conta-corrente não há 

como acolher a tese recursal que afronta a boa fé contratual. Constatado 

que o empréstimo foi contraído e que não houve vício de consentimento 

além do que a assinatura lançada no contrato é semelhante àquela 

constante dos documentos do Apelante, tal caracteriza fato impeditivo de 

seus direitos.(Ap 135286/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) grifei Observa-se que o 

demandante não comprovou o fato jurídico constitutivo do seu direito, ou 

seja, não demonstrou ter quitado as parcelas do empréstimo vencidas 

depois de cessado o benefício, não podendo se valer da inversão do ônus 

da prova para obter êxito na demanda. Assim, considerando a existência 

do inadimplemento, a inscrição e a sua permanência nos órgãos de 

proteção ao crédito é devida, não podendo falar em conduta ilícita do 

demandado. Quanto aos alegados danos morais, ausente a prova de 

qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, uma 

vez que está comprovada a licitude da conduta de cadastrar o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sobre a configuração do dano 

moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater 

familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal". (Silvio de Salvo Venosa, Direto Civil – 

Responsabilidade Civil, Vol. IV. 3ª edição, Ed. Jurídico Atlas, pg. 33) Na 

mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar 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 do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Direito Civil Brasileiro, Vol. 4, 5ª Ed., Editora 

Saraiva: São Paulo, 2010, pg. 379) O dano moral é a lesão a um interesse 

não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico 

extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um 

bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame, não houve 

por parte do demandado a realização de qualquer ato que desse azo ao 

dever de reparar eventual dano sofrido pelo autor, uma vez que é lícita a 

inscrição e sua permanência nos órgãos de proteção ao crédito ante o 

inadimplemento do débito. Portanto, é inviável o reconhecimento de dano 

de ordem moral, sendo o transtorno resultado exclusivo do inadimplemento 

do autor. Nesse seguimento: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

- DANOS MORAIS- NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO DÉBITO - ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Tendo em vista que a parte autora não comprovou que tenha quitado o 

débito que gerou a inscrição do nome dela no cadastro de restrição de 

crédito, deve-se concluir que se mostra legítima a cobrança da dívida e 

lícita a negativação. - A própria autora confessa que a relação jurídica 

entre as partes, sem demonstrar a devida quitação do débito. Resta, 

portanto, legítima, a inscrição do nome dela no cadastro restritivo de 

crédito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.” (TJMG 

- Apelação Cível 1.0433.14.033245-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela 

Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2016, publicação da 

súmula em 21/10/2016) “EMENTA: AÇÃO DE ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SPC - PROVA DA 

CONTRATAÇÃO EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - Existindo prova da contratação realizada 

entre as partes, constando inclusive a assinatura da autora, por ela 

reconhecida, em sede de depoimento pessoal, faz jus o banco réu ao 

recebimento da contraprestação pelo valor por ele disponibilizado. - Não 

se verifica a prática de qualquer ilícito por parte do banco réu a ensejar o 

dever de indenizar, a inscrição do nome da devedora/autora nos 

cadastros de inadimplentes.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0382.14.010108-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2016, publicação da súmula em 

18/10/2016) Ex positis, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 
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extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, 

CPC. Custas e despesas processuais pela parte autora, a quem condeno 

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48308 Nr: 2634-96.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMI-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, AFIM DE QUE O OFICIAL DE 

JUSTIÇA CUMPRA A CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111600 Nr: 3386-58.2015.811.0025

 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: TIAGO BATISTA LEAL, Valdeci Maria Pessoa Da Silva, 

VALTER RODRIGUES DE MIRANDA, VALQUÍRIA DE LOURDES BENTO DA 

SILVA, VALDEIR GOMES FERREIRA, VALDIR DA SILVA, VITORIO 

SEDASSARI, VERA LUCIA APARECIDA BATISTA, VILMA FIGUEIRA MAYA, 

ZEMIRO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Código n. 111600

DESPACHO

Vistos em correição.

Considerado a jurisprudência dominante, a qual dispõe que “não tem direito 

à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado 

após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV 

e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente” (TJMT, 

Apelação/Remessa Necessária 16801/2015), INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, informar e comprovar nos autos a 

data da criação do cargo de cada requerente, bem como se os 

respectivos cargos passaram por alguma restruturação remuneratória 

(caso positivo, informar a data e a lei).

Os litigantes ficam, desde já, advertidos de que o não cumprimento desta 

determinação acarretará o julgamento antecipado da lide com base nas 

informações até então existentes.

 Às providências.

Juína/MT, 21 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102850 Nr: 3672-70.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON PEREIRA DE ANDRADE, Cpf: 

36017146807, data de nascimento: 01/06/1988, brasileiro(a), natural de 

Juina-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: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu 

EDILSON PEREIRA DE ANDRADE, como incurso, nas penas do art. 306, 

“caput”, da Lei n. 9.503/97. Passo à dosimetria da pena.PENA: detenção, 

de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.1ª 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;2) 

antecedentes:inexistem;3) conduta social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social;4) personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5) motivos: ínsitos ao tipo penal;6) circunstâncias: 

típicas do crime;7) consequências: comuns ao tipo penal;8) 

comportamento da vítima: inexistente.Considerando que não há 

circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 6 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição 

de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.2ª 

FASEInexistem agravantes e atenuantes.3ª FASEInexistem causas de 

aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do 

vertente delito em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 

(dois) meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor.Tendo em vista que na data dos 

fatos o réu não apresentou Carteira Nacional de Habilitação, DETERMINO, 

caso ele tenha adquirido, a SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 

(dois) meses. Caso não, PROÍBO o acusado de obter permissão ou 

habilitação pelo mesmo prazo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em 

regime ABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do CP.Tendo em vista o 

regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.Nos 

termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, em tese 

cabível, por se tratar de medida mais gravosa.ISENTO o réu do pagamento 

das custas e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, 

na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;06) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a 

atuação do advogado Dativo Dra. Ruth Emanuelle Bouret Sant’ Ana 

Nogueira para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5 URH’s. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela Secretaria e 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. EXPEÇA-SE a 

certidão determinada em f. 62.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 24 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 112233 Nr: 3726-02.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO TERRA NEGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIRO TERRA NEGRÃO, Rg: 1444285-0, 

Filiação: João Terra Negrão e Maria de Souza Negrão, data de nascimento: 

22/10/1949, brasileiro(a), natural de Marialva-PR, casado(a), lavrador, 

Telefone 66 9693-8774. 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 e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, 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 vítima 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, 24 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127763 Nr: 1093-47.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MANOEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ MANOEL DE ALMEIDA, Cpf: 

52275370110, Rg: 1526067-4, Filiação: Manoel Correia de Almeida e Maria 

José da Silva, data de nascimento: 11/09/1971, brasileiro(a), natural de 

Paranapanema-SP, casado(a), marceneiro, Telefone 9632-5100. 

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,Não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e 

munições apreendidas nos autos, ENCAMINHEM-SE ao Comando do 

Exército para a devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 

10.826/03 e 65 do Decreto nº 5.123/04.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 24 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129662 Nr: 2291-22.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ALCANTARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN ALCANTARA DA SILVA, Cpf: 

02335198157, Rg: 1868762-8, Filiação: Maria Lucia Alcantara e Valdevino 

Cicero da Silva, data de nascimento: 06/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Altonioa-PR, solteiro(a), motorista, Telefone 66 9 9699-4973. 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,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionados para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) TOMAR(EM) 

CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) RESPONDER(EM) À 

ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo 

cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na oportunidade 

da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e 

ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para 

apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de contratar um(a) 

advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á 

nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não constituir 

advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 

4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá 

procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca 

do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102185 Nr: 3093-25.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDES BUGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS FERNANDES BUGARI, Cpf: 

40592154149, Rg: 530096, Filiação: Maria Gonçalves da Silva e Pedro 

Fernandes Bugari, brasileiro(a). 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,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 
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cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionados para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) TOMAR(EM) 

CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) RESPONDER(EM) À 

ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo 

cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na oportunidade 

da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e 

ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para 

apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de contratar um(a) 

advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á 

nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não constituir 

advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 

4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá 

procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca 

do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129401 Nr: 2154-40.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDELSON DE ALMEIDA SILVA, Cpf: 

00981521142, Rg: 1.781.665-3, Filiação: Djalma Inácio da Silva e Luzia 

Ferreira de Almeida Silva, data de nascimento: 12/11/1982, brasileiro(a), 

natural de Vilhena-RO, solteiro(a), autônomo, Telefone 9204 8222. 

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,Não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e 

munições apreendidas nos autos, ENCAMINHEM-SE ao Comando do 

Exército para a devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 

10.826/03 e 65 do Decreto nº 5.123/04.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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133430 Nr: 4726-66.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAZARO GOMES DA SILVA, Filiação: 

Rosa Maria Martha Gomes e Lauro Soares da Silva, data de nascimento: 

25/08/1983, brasileiro(a), natural de Porto Alegre-RS, casado(a), bernek, 

Telefone 66-9958-3794. 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 em correição,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, 

RECEBO a denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131103 Nr: 3237-91.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE LIMA ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO DE LIMA ANASTÁCIO, 

Filiação: Maria Lucilene de Liam e Amadeu de Souza Anastácio, data de 

nascimento: 26/12/1996, brasileiro(a), natural de Presidente Médici-RO, 

convivente, Telefone 66 99964-8793. 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal, em que o reu responde pelas 

penas no Art 129 § 9º Art. 147, ambos do Código Penal.

Despacho: Vistos em correição,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, 

RECEBO a denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.Quanto ao item “3”, havendo autos de medidas 

protetivas, DETERMINO seu apensamento, e em caso de inexistência, 

CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE, servindo a presente como 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 04 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131100 Nr: 3234-39.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PIRES BOLANDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON PIRES BOLANDIN, Cpf: 

03485022144, Rg: 21722412, Filiação: Maria Jose Bolandin e Antonio 

Bolandin, data de nascimento: 26/12/1990, brasileiro(a), natural de Porto 

Esperidião-MT, convivente, pedreiro, Telefone 65 9 9932-8531. 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,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionados para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) TOMAR(EM) 

CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) RESPONDER(EM) À 

ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo 

cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na oportunidade 

da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e 

ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para 

apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de contratar um(a) 

advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á 

nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não constituir 

advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 

4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá 

procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca 

do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 23 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130905 Nr: 3122-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIMAR DA SILVA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLEICIMAR DA SILVA DE ANDRADE, Cpf: 

03678139124, Rg: 1858948, Filiação: Helena Pinheiro da Silva de Andrade 

e Valdomiro Soares de Andrade, data de nascimento: 07/04/1990, 

brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 98492-7055. 

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,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionados para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) TOMAR(EM) 

CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) RESPONDER(EM) À 

ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo 

cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na oportunidade 

da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e 

ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para 

apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de contratar um(a) 

advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á 

nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não constituir 

advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 

4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá 

procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca 

do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 
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requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 23 de maio 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.: 135938 Nr: 518-05.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DA SILVA DE ABREU, ANDRE XAVIER 

DOS SANTOS, SANDRO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva e, sem prejuízo do 

prosseguimento do processo, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA em 

favor dos acusados ALDAIR DA SILVA DE ABREU e ANDRÉ XAVIER DOS 

SANTOS, com a imposição das seguintes medidas cautelares:2.1 

QUANTO AO RÉU ANDRÉ XAVIER DOS SANTOSa) COMPARECIMENTO do 

acusado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de 

alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de 

ausentar-se da Comarca de Juína por período superior a 15 dias sem 

prévia comunicação.EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, se por outro 

motivo não estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive nova prisão preventiva.RECOLHA-SE eventual 

mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP 2.0.2.2 QUANTO AO RÉU ALDAIR DA SILVA 

DE ABREUa) COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do 

processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem 

comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de 

Juína por período superior a 15 dias sem prévia comunicação;c) 

PAGAMENTO de fiança no importe de 5 (cinco) salários mínimos.Assim 

que for recolhida a fiança, EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, se por 

outro motivo não estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive nova prisão preventiva.RECOLHA-SE eventual 

mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP 2.0.De resto, DETERMINO:No ato da soltura, 

DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se 

das consequências do descumprimento e INDAGAR os acusados de seu 

ENDEREÇO EXATO, certificando tudo nos autos.CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127790 Nr: 1117-75.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALTER JOSE LEITE, Cpf: 51102420972, 

Rg: 28355997, Filiação: Jovem Alves Leite e Diogo Galdino Leite, data de 

nascimento: 13/02/1964, brasileiro(a), natural de Leopolis-PR, solteiro(a), 

pensionista, Telefone 9 96621227. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Notificação da pessoa qualificada no polo passivo, acima 

qualificado (s), do inteiro teor da denúncia, para oferecer defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da lei 11.343/2006), sendo 

que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 

(cinco) testemunhas (art. 55, §1º, da lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, §3º, da lei nº 11.343/2006).

Despacho/Decisão: Vistos,NOTIFIQUE-SE o acusado supramencionado 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça defesa prévia por escrito, a 

teor do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 11.343/2006, podendo 

arguir preliminares e invocar todas as razões da defesa, oferecer 

documentos e justificação, especificar as provas que pretende produzir e 

arrolar testemunhas, até o número de 5 (cinco).ADVIRTA-SE o acusado 

que, caso a resposta não seja apresentada no prazo, será nomeado 

defensor para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 55, § 3°, da 

Lei n. 11.343/2006).Após, CONCLUSOS para ulteriores deliberações, 

sobretudo para recebimento ou não da peça acusatória.INDEFIRO os itens 

pleiteados na cota ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de 

antecedentes criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor 

desta Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

NOTIFICAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 23 de maio de 2018

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119823 Nr: 1300-80.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, na fase do art. 422 do CPP, DEFIRO parcialmente o 

pleito ministerial de f. 170 e DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo, conforme preconiza o 

art. 472 do CPP.

DEFIRO o pleito da Defesa de f. 174, na forma requerida.

DESIGNO o dia 02/07/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME-SE o pronunciado e seu Advogado, assim como o Ministério 

Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125690 Nr: 4762-45.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 
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OAB:16.829/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 174), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando PAULO SERGIO 

MARQUES DA SILVA, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133931 Nr: 5078-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAZONIAS ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:

 Vistos,INDEFIRO o pleito de realização de exame de insanidade mental do 

acusado, nos termos do art. 149, caput, do CPP, tendo em vista a 

inexistência de indícios razoáveis que retratem algum distúrbio mental, 

cujas eventuais frases soltas trazidas pela Defesa são isoladas do 

contexto de doença mental.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136096 Nr: 650-62.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASCIMENTO CALAURO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Intimação da Defesa para, no prazo legal, e querendo, complementar suas 

alegações finais orais apresentadas, no prazo de 05 (cinco) dias .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101083 Nr: 2181-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS, SCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de AGNALDO MARTINS DE SOUZA e SARA CRISTIANE DE 

OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 21 do 

DL n. 3.688/41, c/c o art. 29 e 30, ambos do CP, com as implicações da Lei 

n. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 23 de abril de 2015 (fl. 88/89).

 Citados, os acusados apresentaram defesa prévia à f. 93/94.

 Em audiência de instrução e julgamente foram ouvidas quatro 

testemunhas, procedendo-se com o interrogatório dos acusados (f. 116 e 

125).

Ato seguinte, o Ministério Público apresentou memorial final pugnando pela 

condenação dos acusados nos termos da exordial acusatória (fl. 

126-131).

 A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais requerendo a 

absolvição dos acusados (fl. 132-135).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Analisando detidamente a prova produzida, noto que a materialidade e a 

autoria do crime de vias de fato se confundem, devendo ser enfrentadas 

conjuntamente.

De um lado, a vítima Luciana Aparecida de Souza declarou em Juízo, 

grosso modo, que discutiu com os acusados, ocasião em que Sara lhe 

agrediu com tapas e puxões de cabelo, oportunidade em que se defendeu 

com uma faca. Relata que neste momento Agnaldo tirou a faca de sua mão 

e entregou para Sara que efetuou um golpe de faca, não sendo atingida 

pois estava com um broche em sua roupa. Em seguida, relata que em 

razão da discussão Ruth foi até sua casa, momento em que Sara desferiu 

um golpe de faca contra ela.

Harmoniosamente, a testemunha Ruth Castro da Silva relatou em juízo, 

grosso modo, que viu o momento em que Sara entrou na residência e 

agrediu Luciana, e ao tentar tirar as crianças do local também foi atingida 

com um golpe de faca por Sara. Afirma, ainda, que Agnaldo também 

estava no local, porém não viu se ele agrediu Luciana.

Ademais, a testemunha Janiza Castro e Silva embora não tenha sido 

ouvida em juízo, relatou na Depol que viu quando “Sara desceu do carro 

de forma ignorante e entrou dentro da residência de Luciana; Que viu 

quando Sara tentou agredir Luciana puxando os cabelos dela; (...) Que 

Luciana pegou uma faquinha de serra para se defender; Que Sara pediu 

socorro para Agnaldo que estava no carro; Que Agnaldo a socorreu e 

tirou a faca da mão de Luciana e entregou a Sara (...)” (f. 74).

A acusada Sara Cristiane, por sua vez justificou em juízo, em suma que 

Luciana ligou para a mãe de Agnaldo para ele ir pegar as crianças, todavia 

como ele havia ido pescar, sua mãe pediu para ela buscar juntamente com 

seu marido, momento em que Luciana a recebeu com uma faca e em razão 

disso apenas se defendeu. Já o acusado Agnaldo esclareceu que neste 

dia estava pescando na fazenda.

Sendo assim, não obstante as testemunhas Nilson e Adilson tenham 

relatado que o acusado Agnaldo estava na fazenda no dia dos fatos, a 

palavra da vítima, somado aos depoimentos testemunhais demonstram de 

forma inarredável a prática do crime, mormente por que não há que se 

duvidar da palavra das referidas testemunha, isso porque Sara declarou 

quanto a testemunha Ruth que “se dão super bem”, afastando a alegação 

de que estariam tentando prejudicá-los.

 Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime de vias de fato. 

Destarte, e não socorrendo em favor dos acusados qualquer causa 

excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se 

revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.

Nesse sentido é o julgado doméstico:

“PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE "VIAS DE FATO". 

RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. 

NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E 

TESTEMUNHA. CONFISSÃO DO APELANTE SOBRE EMPURRÃO, QUE 

TAMBÉM CONFIGURA O DELITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É amplamente 

admissível como meio de prova as declarações apresentadas pela vítima, 

quando coerentes e harmoniosas com os demais elementos de prova 

coligidos aos autos; 2. O ato de empurrar a vítima também configura o 

delito de vias de fato, previsto no art. 21, da Lei de Contravenções Penais; 

3. Para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos 

danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código Penal, deve 

haver pedido formal nesse sentido pelo ofendido e ser oportunizada a 

defesa pelo réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. 4. 

Recurso improvido.” (Apelação nº 0011291-18.2010.8.17.0480, 2ª Câmara 

Criminal do TJPE, Rel. Antônio de Melo e Lima. j. 21.05.2014, unânime, DJe 

28.05.2014). (grifo nosso)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR os réus AGNALDO MARTINS DE SOUZA e 

SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA nas penas do art. 21 do DL n. 3.688/41, 

c/c o art. 29 e 30, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

I) QUANTO AO RÉU AGNALDO MARTINS DE SOUZA
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Pena: prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do crime;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

15 (quinze) dias de prisão simples.

2ª FASE

Inexistem agravantes ou atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante 

violência, nos termos do art. 44 do Código Penal, DEIXO DE SUBSTITUIR a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

 Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 a) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);

b) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, 

casas noturnas e congêneres;

c) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

II) QUANTO A RÉ SARA CRISTIANE DE OLIVEIRA

Pena: prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

9) Culpabilidade: a ré praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

10) Antecedentes: a ré não possui maus antecedentes;

11) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social.

12) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

13) Circunstancias: típicas do crime;

14) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

15) Consequências: ínsitas do crime;

 16) Comportamento da vítima: inexistente.

 Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 

15 (quinze) dias de prisão simples.

2ª FASE

Inexistem agravantes ou atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO a ré o direito de apelar em 

liberdade.

 Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante 

violência, nos termos do art. 44 do Código Penal, DEIXO DE SUBSTITUIR a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

 Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 e) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);

f) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, 

casas noturnas e congêneres;

g) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

CONDENO os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF 

(art. 595 da CNGC/MT);

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;

Após, ao ARQUIVO.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47843 Nr: 2252-06.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MANOEL GOMES NETO, vulgo 

"LAGRECIA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 469.

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 ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 12:50H.

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 13:00H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 5694-41.2017.811.0011

 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: Jose de Oliveira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 92/93 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 06/07/2018, às 15hs00min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pelo perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, facultando 

às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes 

técnicos, bem como o Procurador da parte autora deverá acompanhar a 

parte, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Igualmente fica o Procurador da parte requerida intimado de que foi 

arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, 

devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 

50% (cinquenta por cento, na entrega do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253959 Nr: 5199-94.2017.811.0011

 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: Luiza Helena Ferreira de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria 

designou a data 17/07/2018 às 13h40min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edifício do 

Fórum desta Cidade e Comarca pela perita Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA, devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242796 Nr: 4260-51.2016.811.0011

 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: Maria Aparecida Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria 

designou a data 17/07/2018 às 13h20min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edifício do 

Fórum desta Cidade e Comarca pela perita Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA, devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 76574 Nr: 1603-83.2009.811.0011

 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: Gerson Clementino da Silva, Gerson Clementino da Silva 

Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pellegrini de 

Arruda Alvim - OAB:118.685, jose manoel de arruda alvim netto - 

OAB:12363, Luciana Joanucci Motti - OAB:7832/ MT, MÁRIO LÚCIO 

DE LIMA NOGUEIRA FILHO - OAB:12774, Raimundo Helder Pinheiro 

Junior - OAB:72198

 Banco Bradesco S/A. interpôs embargos de declaração às fls. 

1064/1065, alegando, em apertada síntese, que a sentença de fls. 

1027/1060 teria sido obscura ao ter fixado os honorários de sucumbência 

sobre o proveito econômico obtido.

Conheço os embargos, por tempestivos, e dou-lhes provimento para sanar 

a obscuridade apontada, integrando o dispositivo da sentença vergastada 

nos seguintes termos:

Condena-se a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, 

cujo valor arbitro em 20% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, 

sobre os valores exigíveis.

Condena-se a pane ré ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo 

valor arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os 

valores declarados inexigíveis.

Do mesmo modo, Gerson Clementino da Silva e Gerson Clementino da Silva 

Junior interpuseram embargos de declaração às fls. 1066/1072, alegando, 

em suma, que apesar de a sentença constar em seu bojo que a 

capitalização dos juros precisaria de previsão contratual expressa, este 

Juízo presumiu a legalidade da cobrança porque a taxa de juros anual 

seria superior ao duocécuplo da taxa mensal. Prosseguiu alegando que a 

sentença obliterada não observou a incidência da comissão de 

permanência disfarçada sob a denominação "juros remuneratórios".

Conheço os embargos, por tempestivos, contudo, nego-lhes provimento 

porque a sentença atacada não comporta as omissões, contrariedades ou 

obscuridades alegadas.

Com efeito, os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de 

rediscussão da matéria alegada e reanálise da prova, pretendendo a 

modificação do julgado. Os embargos de declaração são cabíveis quando, 

na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão 

sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também 

para reparo de erro material (artigo 1022 Novo CPC), o que não se 

configura na sentença indigitada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — INEXISTÊNCIA DE 

QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

— REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO 

DESPROVIDO. Não há obscuridade quando as matérias foram 

devidamente fundamentadas com clareza e precisão suficientes a permitir 

a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas O artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil dispõe que os Embargos de Declaração 

destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir 

omissão ou corrigir erro material, e não à rediscussão do mérito da causa. 

Para fins de prequestionamento, as matérias devem ser analisadas pelo 

Relator, mas sem a necessidade de menção específica sobre cada 

dispositivo legal mencionado. (ED13308/2018, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PóO' VAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO — PRELIMINARES — NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO 

DO PROCURADOR E ILEGITIMIDADE AI) CUASAM DO SINDICATO — 

AFASTADAS — MÉRITO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — BASE DE 

CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL — VÍCIOS INEXISTENTES — 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS 

REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, 

mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração. (ED 8501/2017, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Destarte, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os 

presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não 

podendo servir, de modo algum, para correção ou reapreciação de prova 

ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do 

art. 1.022 do NCPC.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 4 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259553 Nr: 1662-56.2018.811.0011

 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: Rosiley Tarcila Victorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joâo Domingos Iesenco, Dirce Ana Perini 

Iesenco, Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lucia Oliviera de 

Amorim - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de união estável 

homoafetiva post mortem c/c declaratória de direito real de habitação c/c 

declaratória de direito de receber o beneficio previdenciário c/c medidas 

de urgências nos termos do art. 300 do CPC, postulada por Rosiley Tarda 

Victorio em face de João Domingos Iesenco, Dirce Ana Perini Iesenco e 

Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/92.

Às fls. 93/93-v0 fora determinada a emenda da exordial.

Manifestação da autora carreada às fls. 95/99.

Juntou documentos às fls. 100/102.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATO.

DECIDO.

Primeiramente, no que se refere aos pedidos de reconhecimento de direito 

real de habitação e recebimento de aluguéis do imóvel descrito na inicial, a 

autora manifestou expressamente pela desistência dos referidos pleitos, 

conforme se colhe às fls. 95/99.

Outrossim, quanto ao pedido de beneficio previdenciário, a despeito de a 

autora aduzir que o agendamento é suficiente para preencher o requisito 

ao recebimento da exordial, -verifico que tal alegação não merece 

prospero. Explico.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada 

em 27 de agosto de 2014, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 

n° 631.240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de beneficio previdenciário de qualquer 

natureza.

Por maioria de votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o relator, 

Ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não 

fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 50, 

XXXV, da Constituição da República, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.

Dessa forma, vislumbra-se que a requerente não atendeu ao requisito 

necessário supracitado, sendo, portanto, necessário o esgotamento da 

via administrativa para posterior ingresso ao Poder Judiciário.

Nesse pórtico, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A concessão de 

beneficios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, sobretudo quando a peça de defesa se restringe 

a alegar a ausência de interesse processual. 2. Apelação desprovida. 

Sentença terminativa mantida. (TRF-1 - AC: 00184570220064013300 

0018457- 02.2006.4.01.3300, Relator: JUIZ FEDERAL CRISTIANO 

MIRANDA DE SANTANA, Data de Julgamento: 05/10/2015, P CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 20/01/2016 

e-DJF1 P. 2262) (Grifos nossos).

À vista do exposto, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, 

indefiro a petição inicial com relação ao pedido de concessão do benefício 

previdenciário de pensão por morte a autora, ante a ausência de 

caracterização de interesse processual.

Proceda a Secretária deste Juízo com a exclusão do Instituto Nacional do 

Seguro Social — INSS no polo passivo da lide.

N'outro giro, dando prosseguimento ao feito, verifico que a parte autora 

manifestou expressamente o seu interesse em dar continuidade à 

demanda com o reconhecimento da união estável post mortem.

De pronto, recebo a emenda a inicial e determino a imediata retificação dos 

autos para que seja processado e julgado como SEGREDO DE JUSTIÇA, 

haja vista tratar-se a presente ação de dissolução de união estável.

Citem-se os requeridos para que compareçam a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 16 de Agosto de 2018 às 

14h30min, devidamente acompanhado por seus advogados, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania — CEJUSC desta Comarca.

Intime-se a parte autora na pessoa de sua advogada, nos termos do §3°, 

do art. 334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

especifica com poderes para negociar e transigir (10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

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 NCPC).

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232361 Nr: 3212-91.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Pereira Nunes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Aguiar de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.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. 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, 30 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176084 Nr: 297-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:15.679, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Aparecido dos Santos, em desfavor de Cliger de Paula Silva tendo as 

partes pugnado pela homologação do acordo entabulado às fls. 106/109, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 
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são submetidos a julgamento, destarte, 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.

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 entraram em acordo antes de ter sido 

prolatada sentença aos autos, as partes ficam dispensadas do pagamento 

de custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, §3° do CPC.

Considerando-se a desistência do prazo recursal, proceda a Secretaria 

com o levantamento de eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, após arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 28 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242796 Nr: 4260-51.2016.811.0011

 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: Maria Aparecida Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 89, 

determino que seja agendada nova data para realização da perícia médica, 

bem como a intimação da mesma.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 16 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Tavares Canara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 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 08 de agosto de 

2018,13h00min,oportunidade em que,antes de aberta a instrução,as 

partes poderão chegar a um acordo.Determino o comparecimento pessoal 

das partes para prestarem depoimento pessoal,nos termos do art.139,VIII 

do Código de Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 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.No mais,defiro 

a realização de prova pericial pugnado pela autora.Nomeio para realização 

de perícia o Sr. Marco Aurélio Lisboa Viscardi da Silva,Engenheiro inscrito 

no CREA-MT nº 33067,Registro Nacional nº 1214211852, Rua Marcelino 

Possavatz,nº 3833, Bairro Jardim Favo de Mel,nesta comarca,e-mail: 

marco.viscardi@outlook.com, telefone: 65 99645-7168,que deverá ser 

intimado para manifestar seu interesse na realização da perícia,no prazo 

de 15 (quinze) dias,bem como apresentar proposta de honorários.O 

custeio de referida prova será,nos termos do art.95, §3º,II,do CPC,às 

expensas do Estado de Mato Grosso,por meio de certidão a ser expedida 

após a entrega do laudo pericial para cobrança junto ao ente estatal.O 

laudo deverá conter respostas objetivas as quesitações do Juízo e das 

partes, devendo ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias,salvo se 

necessária dilação devidamente justificada,podendo o expert iniciar os 

trabalhos em data que reputar mais conveniente, desde que cientes os 

respectivos assistentes técnicos e/ou procuradores das 

partes.Intimem-se as partes para, querendo,dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias,indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos,oferecendo seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias,depois de intimadas às 

partes da apresentação do laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249904 Nr: 2992-25.2017.811.0011

 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: SFL, LCdS, MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A despeito do pugnando pela Defensoria Pública às fls. 77, entendo 

prudente que a autora informe nos autos a conta da Instituição em que os 

favorecidos encontram-se internados, para que seja transferido o valor 

diretamente para conta daquela. Assim, dê-se vistas a DPE para que 

informe a conta, e demais dados necessários, conforme já explicitado.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT – 05 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30672 Nr: 1241-18.2008.811.0011

 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): Fernando Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1241-18.2008.811.0011 cód. 30672

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira de Souza

INTIMANDO(A, S): Fernando Ferreira de Souza, CPF: 35268425153, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Madalena Mariana Marques Nº. 1133, Bairro: 

Mirassol II, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 3.179,55

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: ‘Código. 30672 Conforme manifestação de fls. 68, 

vislumbra-se que o requerido efetivou o pagamento integral do débito 

reclamado pela parte autora. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

269, II c/c o art. 794, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como honorários de sucumbência no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos art. 20, §4ª do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado esta sentença, proceda-se às baixas na distribuição. Após, ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ 
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Oeste - MT, 28 de setembro de 2015. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito.’

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245781 Nr: 971-76.2017.811.0011

 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): Laercio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Silva de 

Lima - OAB:19.919

 Intimar o advogado do requerido sobre o R. Despacho de fls. 97, cujo teor 

transcrevo:"Código 245781.Defiro o pedido de fls. 95, razão pela qual 

retorno os autos para a Secretaria desta Vara. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

maio de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208943 Nr: 1680-19.2014.811.0011

 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: Adilson Barbosa dos Santos, Airton Aparecido Didone, 

Antonio Ramalho de Souza, Amadeu dos santos Chue, Alenizio Souza 

Gomes, Antonio Casado Santiago, Bruno Vilas Boas Panaro Leite, Cacildo 

Lima Martins, Claudinei Dalosto dos Anjos, Denerival Francisco Estorari, 

Cleuza Nunes, Carlos Eduardo Tolon, Cleide Rossin da Silva, Cristiano 

José de Oliveira, Edison Ramalho, Jane Aparecida de Campos, Evanildo 

Luiz da Silva, Israel Francisco de Oliveira, Donizete Camargo, Fátima 

Borghi Martins, Dionisio Valentim Pereira, Irene Claro de Oliveira Santos, 

José Caetano Ribeiro, Irineu Peres Garcia, Edna Aparecida da Silva, 

Donizete Ribeiro da Silva, Edison Gonçalves dos Santos, Ednaldo Machado 

Alves, Eliel Ferreira da Silva, Gemerson Leite da Costa Faria, Sidnei 

Francisco de Melo, JOSUÉ PANISSO, Rita Rosa de Jesus Batista, Nancy 

Barbosa Parreira, Lúcia Dias dos Santos, Luismar Silva de Souza, Luiz 

Mendes de Souza, Maria Onice Martins dos Santos, Mauro Rodrigues de 

Jesus, Maria Aparecida de Macedo, Suely do Prado Oliveira Didone, 

Reginaldo Ferreira Machado, Maria Helena da Cruz Silva, Manoel José 

Custódio, Nelson Tomaz da Silva, Miguel Francisco de Melo, Juscelino da 

Silva Almeida, Luiz Carlos da Silva, José de Paula, Maria Marcelina da 

Silva, Marilurdes Peçanha de Brito Toledo, Nilma Oliveira de Souza, Norival 

Rodrigues, Jose Rodrigues Silva Filho, Juraina Porquiviqui, Justino Correia, 

Luciana Pereira Castilho da Silva, Lucio Oliveira Geraldo, Maria Aparecida 

Martins Orivide, Maria Aparecida Soares dos Santos, Osias Felipe 

Santiago, Sidney de Souza Dagrela, Valdemar Marques Pimentel, Valdeci 

Feliciano Costa, Zumira Antonia da Silva, Wenderson de Souza Camara, 

Valdeci da Silva de Castro, Suely Estela da Silva Morais, Valdeir de Souza 

Nascimento, Vera Lucia de Carvalho Silva, Waldemar Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados dos autores para se manifestarem sobre o 

despacho de fls. 1576/1577, cujo dispositivo transcrevo :"...À luz do 

exposto, ACOLHO o pedido de fls. 665/674, razão pela qual RECEBO o 

pedido inicial para instauração do procedimento de liquidação por 

arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes para que se manifestem nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 510 , CPC.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de maio de 2018.Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217039 Nr: 3157-77.2014.811.0011

 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: Konvikção Bijuterias Ltda-ME, Hallison Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva Xavier Ferreira, Felipe Silva Ferreira 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada dos autores para que esclareça esta controvérsia, 

tem cinco dias, conforme determinado na R. Decisão de fls. 361, cujo 

dispositivo transcrevo:"...À vista disso, determino que a parte autora 

esclareça esta controvérsia, tem cinco dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, com a máxima 

urgência, por se tratar de processo inserido na Meta 02/2018-CNJ. 

Mirassol D’Oeste - MT, 24 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 204599 Nr: 912-93.2014.811.0011

 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: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTM, RTM, CdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 115/117, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Pelo exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196345 Nr: 3760-87.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Neves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18067, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado do requerente para que se manifeste nos autos sobre 

os documentos de fls. 182/183 juntados pelo requerido, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 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: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Henrique Rezende Iunes 

de Sousa - OAB:12867, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, José 

Carlos Menegatti - OAB:12029, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:10070, Marcus Vinicius de Carvalho Rezende Reis - 

OAB:1.623-A, MARIANA CERSOSIMO NUNES - OAB:38540, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B, Otto Medeiros de Azevedo Junior - 
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OAB:7683

 Intimar os advogados das partes sobre o despacho de fls. 1882/1883, 

cujo teor transcrevo:"Via Contábil S/S – EPP e Via Digital Automação 

Comercial Ltda. EPP interpuseram embargos de declaração às fls. 

1876/1878, arguindo, em apertada sinopse, que a decisão de fls. 1872 

seria omissa por não ter exercido o Juízo de Legalidade sobre o Plano de 

Recuperação apresentado antes da convocação da Assembleia-Geral de 

Credores, conforme requerido.Conheço os embargos, por tempestivos, e 

dou-lhes provimento para integrar a decisão objurgada, em sua 

fundamentação, nos seguintes termos:Como é cediço, a Assembleia-Geral 

de Credores se mostra soberana, decerto que a intervenção do Poder 

Judiciário no Plano de Recuperação se restringe à sua legalidade.A 

propósito, entende doutrina especializada encabeçada por Scalzilli, Spinelli 

e Tellechea :Consiste a assembleia na reunião da coletividade de credores 

para a tomada de decisões estratégicas sobre a recuperação judicial ou a 

falência. Sua função é formar e expressar a vontade da coletividade do 

grupo de credores, a partir das vontades individuais manifestadas. A 

Assembleia possui poder decisório soberano para deliberar sobre 

questões de sua competência, tais como a aprovação, modificação ou 

rejeição do plano de recuperação apresentado pelo devedor.

Com o advento da Lei 11.101/05, o legislador buscou atribuir autonomia 

aos credores e poder à Assembleia-Geral de Credores, restringindo a 

postura intervencionista do Poder Judiciário às questões afetas a 

legalidade e a fraude na recuperação.

Nesse sentido:RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE 

ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO 

JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da 

recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto 

em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência 

das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está 

autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação 

judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual 

constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. 

O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais 

em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido. 

(REsp 1660195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).Portanto, eventual intervenção do 

Poder Judiciário antes da Assembleia-Geral de Credores tolherá a 

autonomia legal a ela conferida para deliberar a respeito da viabilidade da 

empresa.Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento de que é possível realizar o controle judicial de legalidade do 

plano de recuperação mesmo após a sua aprovação pela assembleia de 

credores, veja-se: DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. 

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve 

conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido 

aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe 

sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, 

uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. 2. O 

magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de 

recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, 

mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, 

Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3. 

Recurso especial não provido. (REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 

30/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO 

PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO 

PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de 

credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de 

recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas 

aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses 

que estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso especial conhecido e não 

provido. (REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012). E, ainda: REsp 

1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 22/05/2012, DJe 01/06/2012.Sendo assim, primeiramente, a 

Assembleia-Geral de Credores deverá se reunir, inclusive, para discutir os 

questionamentos aventados pelos embargantes em sua objeção ao plano 

de recuperação, tais como, deságio ilegal e o prazo para cumprimento do 

plano, para, somente após, este Juízo se manifestar sobre a sua 

lega l idade .No  ma is ,  man tenho  incó lumes  as  dema is 

determinações.Intimem-se.Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT, 4 de junho 

de 2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-25.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010353-25.2015.8.11.0011; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação pelo procedimento dos Juizados Especiais em que 

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA propôs em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., com certificação do trânsito em julgado. 

Conforme consta dos autos, as partes se compuseram amigavelmente, 

com posterior homologação do acordo para pagamento de indenização por 

danos morais e exclusão da negativação do nome da autora junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Após, houve o pagamento do montante 

indenizatório e, posteriormente, com a expedição de ofício deste Juizado, 

houve a exclusão da negativação. Diante do prosseguimento e em 

consideração ao requerimento da ID 12060916, opino pela extinção do 

feito, com julgamento definitivo de mérito e, por consequência, proceda-se 

ao arquivamento dos autos. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto, na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 24 de abril de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 24 de abril 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)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Considerando que a parte autora, devidamente 

intimada para emendar a inicial, deixou de juntar o comprovante de 

endereço, 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, 25 de maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Tendo em vista que a petição retro foi protocolizada pela 

exequente em nome da parte executada, intime-se aquela para emendar o 

pedido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo estabelecido, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de maio de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Tendo em vista que a petição retro foi protocolizada pela 

exequente em nome da parte executada, intime-se aquela para emendar o 

pedido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo estabelecido, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de maio de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-52.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ID 

11112322. Em seguida, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de maio de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000358-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA CAVALCANTE 92718205172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13342586, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 18/09/2018 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: 1000482-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. DE FATIMA GOMES FERNANDES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCADOS FURLANETTO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13397336, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 21/08/2018 Hora: 14:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 13395707, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 14:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRENE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da R. 

Decisão de Id. 13445190, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 18/09/2018 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: 1000368-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da r. 

Decisão de Id. 1445314, bem como da audiência designada nos presentes 

autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial Data: 25/07/2018 Hora: 17:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 
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intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237039 Nr: 1277-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERFERSO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 Intimar os advogados dos acusados para que apresentar os Memorias 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238454 Nr: 2010-45.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Barbosa Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar os advogados dos acusados para que apresentar os Memorias 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238457 Nr: 2013-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rellington Inácio Patricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - OAB:17175-E

 PROCESSO/CÓD. Nº 238457

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela defesa acerca de inclusão de nova 

testemunha (fl.113).

Tendo em vista que interessa ao juízo a oitiva da testemunha outrora 

arrolada pela defesa, defiro a requisição urdida à fl. 113, com fulcro no 

artigo 156, inciso II do Código de Processo Penal.

Por fim, intime-se a testemunha no endereço fornecido.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103734 Nr: 2609-16.2017.811.0086

 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: OURO NEGRO BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS E 

TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBRE Agricultura e Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CESAR CUNHA - 

OAB:134615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:, Luiz Alfredo da Cunha Bernardo - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 99, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71678 Nr: 190-62.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norival Pedro Bianchezzi, Nilton Jose 

Bianchezzi, Lirio João Bianchezzi, Liane Albina Giacomoni Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da expedição 

da carta precatória de fls. , para promover a retirada desta. Informo, ainda, 

que a parte deverá comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição 

no Juízo Deprecado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85992 Nr: 2546-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Luiz Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se a Prefeitura de Nova Mutum/MT, bem como a Mutum 

Agropecuária S/A para trazerem aos autos os documentos que possuírem 

em relação aos imóveis descritos nos itens “a” e “b” de fls. 94, com o 

intuito de comprovar a posse dos imóveis em relação à Laires Tardetti, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo vedado a tais pessoas jurídicas efetuar a 

transferência dos referidos imóveis até posterior manifestação deste 

juízo, sob pena de incorrer em fraude à execução.

 Em seguida, voltem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79921 Nr: 3067-38.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Pereira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - OAB:SP 

225.061, Ricardo Neves Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acy Gomes De Moura - 

OAB:20565/O, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT, Raquel 

Calmon Freitas - OAB:MT 12368-B

 Vistos, etc.

De proêmio, verifico nos autos informações acerca de óbito do Requerido 

Claudemir Pereira Mendes, conforme noticiado às fls. 44/45, de modo que 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, a teor 

dos arts. 110 e 313, I, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, determino que a parte Requerente adote os atos 
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necessários a habilitação do espólio ou sucessores do Requerido 

Claudemir Pereira Mendes, no prazo acima referido, nos ditames do art. 

313, § 2°, do Manual de Processo Civil.

Sem prejuízo dos expostos, intime-se, através de seu procurador, a 

Senhora Valdenice de Oliveira para que no prazo acima referido, acoste 

aos autos o devido termo de nomeação de inventariante, porquanto 

ausente nos autos, considerando que esta apresentou manifestação em 

nome do Espólio de Claudemir Pereira Mendes às fls. 31/32 e 44/45.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51769 Nr: 2790-27.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinei Alves da Silva, Gilberto Miguel da Costa 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc. [...] ACOLHO os Embargos Monitórios 

apresentados às fls. 98/100 dos autos, pela Defensoria Pública na 

qualidade de Curadora Especial dos Requeridos S. Moreira da Cunha & Cia 

Ltda e Silvanides Moreira da Cunha.Desta feita, considerando que deve 

ser priorizada a citação pessoal, procedo com a pesquisa de endereço da 

parte Requerida Sistemas Informatizados.Ademais, realizada a pesquisa 

junto aos Sistemas Informatizados, e sendo apresentado endereço da 

parte diverso daquele constante nos autos, empreenda a Secretaria 

Judicial o necessário para citação da parte Requerida, nos termos do 

disposto na decisão inicial.Na eventual hipótese de restar infrutífera a 

citação pessoal, será aproveitado o ato de citação por edital já efetivado, 

em consonância com os princípios do aproveitamento dos atos e da 

celeridade processual.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81591 Nr: 4387-26.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unigeo Geoprocessamento e Consultoria Ltda., Jeovah 

Rocha Filgueira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Augusto Gianoto, 4 Irmãos Agricultura 

e Pecuária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Vistos em correição, etc.[...]Desta forma, AFASTO a preliminar de 

ilegitimidade ativa sustentada pela parte Embargante/Requerida às fls. 

95/96.Por sua vez, em relação as preliminares de ilegitimidade passiva, 

inépcia da inicial e carência de ação, verifico que estas se confundem 

com o mérito, quando, então, postergo a análise destas para ocasião da 

sentença de mérito.Considerando que não há mais questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do art. 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo, ainda, como ponto controvertido a legalidade da 

cobrança efetuada pela parte Autora/Embargada, bem como os seus 

correlatos efeitos.De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Da Instrução Probatória.Considerando o 

requerido pelas partes para instrução probatória, defiro o pedido de 

produção de prova documental, prova testemunhal e depoimento 

pessoal.Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 18 de 

julho de 2018, às 13h30min.Intime-se o Requerido/Embargante Rodrigo 

Augusto Gianoto, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos 

termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.Ademais, 

intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que 

concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112297 Nr: 7174-23.2017.811.0086

 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: Vanderlei Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto Roque de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos da Costa - OAB:RO 

1258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107556 Nr: 4729-32.2017.811.0086

 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: David Daniel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o delineado na manifestação à fl. 47, redesigno a 

solenidade outrora aprazada para o dia 16 de julho de 2018, às 15h30, 

que realizar-se-á no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Intimem-se as partes por DJE, via Advogado constituído nos autos, 

salientando que deveras importante à presença da parte na audiência, 

salvo se o Advogado tiver poderes para transigir, nos ditames do art. 334, 

§ § 3° e 10°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114900 Nr: 1276-92.2018.811.0086

 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: Jhennifer Xavier da Silva, Jaquiane Xavier de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josiane de - OAB:, Josiane de 

Oliveira - OAB:MT 23.924, Maite Martina Santana e Santos 

Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto ao pedido de desistência formulado pela parte 

Requerente à fl. 40, frisando-se que o silêncio acarretará na presunção 

de concordância tácita.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos, imediatamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74814 Nr: 3349-13.2013.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Nicolao Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Ramos Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Teopilo da Cruz - 

OAB:MT 21.521-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 242/244, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105766 Nr: 3726-42.2017.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LOPES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP 4.752

 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93682 Nr: 2262-17.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onorino Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARLINDO FACCIO, Cpf: 14024333168, 

Rg: 26184184, Filiação: Deulina Maria Faccio e Pedro Faccio, data de 

nascimento: 27/10/1951, brasileiro(a), natural de Descanso-SC, solteiro(a), 

empresário e atualmente em local incerto e não sabido ONORINO FACCIO, 

Cpf: 42514703972, Rg: 1150243, Filiação: Deulinda Maria Faccio e Pedro 

Faccio, data de nascimento: 07/07/1956, brasileiro(a), natural de 

Descanso-SC, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Ante o exposto, observados os ditames do artigo 

1.783-A do Código Civil, JULGO PROCENDETE A DEMANDA, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC e NOMEIO ARLINDO FACCIO e JOSÉ FACCIO 

como apoiadores de decisão do requerente ONORINO FACCIO, pelo 

período de três anos, para o desempenho dos seguintes atos, conforme 

requerimento expresso:a)Preenchimento e assinatura do documento 

necessário ao reconhecimento de firma (cartão de assinatura) no Cartório 

do Segundo Ofício de Nova Mutum/MT;b)Assinar a rogo pelo apoiado ou 

juntamente com ele, perante à Prefeitura de Nova Mutum/MT e aos 

Cartórios do município, quaisquer documentos necessários à 

transferência para o nome do apoiado ou para o nome de quem ele indicar, 

do lote n°. 001, quadra 96-B, localizado na Rua das Azaleias, 424N, bairro 

Jardim, em Nova Mutum/MT, vez que o imóvel ainda seria de titularidade do 

município de Nova Mutum/MT;c)Assinar a rogo pelo apelado ou juntamente 

com ele, perante quaisquer entidades privadas ou públicas da 

administração direta ou indireta, especialmente junto à Prefeitura e aos 

Cartórios do Município de Nova Mutum/MT, Corpo de Bombeiros e 

CREA/MT, quaisquer documentos necessários à execução de obras de 

construção civil que o apoiado venha a desenvolver no lote n°. 001, 

quadra 96B, na Rua das Azaleias, 424N, no bairro Jardim, em Nova 

Mutum/MT.Determino que os apoiadores de decisão prestem contas 

anualmente acerca dos atos desempenhados pelo autor, de caráter 

negocial e patrimonial.Proceda-se à inscrição desta sentença junto ao 

Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais e publique-se no sítio 

eletrônico do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá 

por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 vez, e no órgão oficial por 03 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 755, § 3°, do 

CPC.Intimem-se o apoiado e os apoiadores a assinar o termo de 

compromisso, descrito no artigo 1.783-A, § 1°, do Código Civil.Sem custas 

e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as formalidades legais.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Finalidade: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que foi decretada a INTERDIÇÃO de Onorino Faccio, 

CPF: 42514703972, RG: 1150243 SSP SC Filiação: Pedro Faccio e Deulinda 

Maria Faccio, data de nascimento: 07/07/1956, brasileiro(a), natural de 

Descanso-SC, solteiro(a), Endereço: Rua das Azaléias, 424-N, Bairro: 

Jardim, Cidade: Nova Mutum-MT, que é SURDO-MUDO, fato que limita a sua 

comunicação para prática dos atos da vida civil, nos termos do artigo 

1.783-A, do Código Civil, tendo sido nomeados apoiadores ARLINDO 

FACCIO, CPF: 14024333168, RG: 26184184 SSP/MT Filiação: Pedro Faccio 

e Deulina Maria Faccio, data de nascimento: 27/10/1951, brasileiro(a), 

natural de Descanso-SC, solteiro(a), empresário, Endereço: Rua dos 

Cedros, Nº 844 N, Bairro: Jardim I, Cidade: Nova Mutum-MT e JOSÉ 

FACCIO, CPF: 345.960.979-68, RG: 13R712.752 SSP/SC, filiação: Pedro 

Faccio e Olinda M. Dal Moro, data de nascimento: 11/08/1945, brasileiro(a), 

natural de Mondaí/SC, solteiro, mestre de obras, Endereço: Rua das 

Azaléias, 44-N, Jardim I, Nova Mutum/MT. Conforme sentença às fls. 38/40 

dos autos n. 2262-17.2016.811.0086 – Id: 93682 de Interdição, da 2ª Vara 

desta Comarca. Para que se chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil, 

publicando-se no sítio eletrônico do TJMT e na plataforma de editais do 

CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 vez, e 

no órgão oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, afixado no 

lugar de costume do Fórum .

Nova Mutum, 04 de junho de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93682 Nr: 2262-17.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onorino Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Segunda Vara, para publicação, dando 

cumprimento ao que determina a decisão de fls. 38/40. Intimar, ainda, para 

que os apoiadores compareçam a secretaria, a fim de assinar termo de 

compromisso respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87417 Nr: 5865-50.2014.816.0112

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR, PNRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Souza Guerra Junior - 

OAB:PR 29.162, Marcio Guedes Berti - OAB:PR 37.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADAMCZYK - 

OAB:50.982 / PR

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que informe 

o endereço da parte requerida, a fim de viablizar o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96832 Nr: 4354-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bressan, Delmira Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77407 Nr: 952-44.2014.811.0086

 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): Transrivel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104447 Nr: 2974-70.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reges Willian Centenaro

 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 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86797 Nr: 2967-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Antonio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerida, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 124, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JEFERSON SCHEER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000933-79.2018.8.11.0086. AUTOR: MARCIO JEFERSON SCHEER RÉU: 

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Ratifico a decisão proferida em sede de plantão, aguarde-se em secretaria 

a juntada da contestação. Intimem-se as partes para informar em 5 dias se 

a liminar foi cumprida. NOVA MUTUM, 5 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ZIMERMANN BARGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

8010016-34.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 35.918,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDNA 

ZIMERMANN BARGERI Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Suspendo os 

efeitos da liminar até o julgamento dos recursos repetitivos. De proêmio, 

importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos 

EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 357 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 357 de 579



pela afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos 

sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

NOVA MUTUM, 4 de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-49.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ROGERIO KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

8010015-49.2017.8.11.0086; Valor causa: R$ 30.741,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADILSON 

ROGERIO KANIESKI Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Suspendo os efeitos da liminar até o julgamento 

dos recursos repetitivos. De proêmio, importa salientar que o Superior 

Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 

1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao 

julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a 

seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE 

CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. 

RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. 

ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: 

"inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao 

Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para 

representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos 

arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que consta 

determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes 

sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do Código de 

Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em 

julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, desde já o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo 

na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 53157/2015 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. NOVA MUTUM, 4 

de abril de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000132-66.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SEVERINO JOSE DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante Termo de Audiência id. n. 12939729 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS SILVA AROUCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000404-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GEREMIAS SILVA AROUCHE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional 
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para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Geremias Silva Arouche em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR 

MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER 

PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO 

INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO 

NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE 

NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE 

RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA 

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A 

EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. 

COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não 

reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao banco instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual 

ou da pendência financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. 

O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a sua demora em 

procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Opino ainda pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. n. 9462867]. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase [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. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES MARCOLINA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000406-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EROTILDES MARCOLINA DE BRITO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 12612384 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, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON DUARTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000246-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUVENILSON DUARTE SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 12418177] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

12978738], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN EMIDIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000592-87.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVAN EMIDIO DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se infere da petição anexa a id. n. 

12994089 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte exequente para informar se o acordo 

já fora cumprido, em sendo positivo a resposta, desde logo, defiro a 

expedição de Alvará judicial com posterior arquivamento dos autos. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA CENITA FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAISE TAVARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000354-68.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EMANUELA CENITA FRANZ REQUERIDO: TAISE TAVARES 

DOS SANTOS Vistos, etc. Em que pese a ausência da parte autora na 

audiência de id. 13038477, verifico que havia petição a ser analisada em 

Id. 12032382, assim, deixo de extinguir o processo sem resolução do 

mérito com o intuito de buscar a tutela jurisdicional. Ao gestor para 

redesignar a audiência, bem como determino que a citação seja efetuada 

por Oficial de justiça. Advirto que outra ausência em audiência mesmo 

havendo prévia petição acarretará extinção do processo. Nova Mutum/MT, 

25 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAN FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000087-62.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIAN FERREIRA SOUSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14559577 

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, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Quanto a petição constante no 

Id. 13079081, opino pelo seu indeferimento, uma vez que o pedido de 

desistência da ação foi posterior a ausência do autor em audiência. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 
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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. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.C.H. DE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000321-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME REQUERIDO: L.C.H. DE 

ARAUJO - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Locupletamento 

Ilícito com Tutela de Urgência aforada por Trindade & Trindade Ltda - Me 

em desfavor de L.C.H. de Araujo - Me. A parte autora não compareceu à 

audiência, fazendo-se representar por preposto [id. n. 13038623]. 

Entretanto, a parte autora deve comparecer pessoalmente a todos os atos 

processuais, sob pena de extinção do processo ex vi art. 51, I da Lei nº 

9.099/95 I, cabendo se fazer representar, inclusive em audiência, pelo 

representante legal instituído no contrato social. O Enunciado nº 141 do 

FONAJE dispõe que: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA).” [g.n.] No sistema do 

Juizado Especial, a representação das pessoas jurídicas por meio de 

preposto ocorrerá apenas quando litigarem no polo passivo, mas não no 

polo ativo. No caso vertente, a parte autora sendo enquadrada como 

microempresa se fez representar por preposto na audiência de 

conciliação, quando deveria ter comparecido o sócio-dirigente, o que não 

aconteceu, conforme se denota dos documentos acostados na exordial. 

Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da reclamação 

em epígrafe em face da impossibilidade legal da parte autora, qualificada 

como pessoa jurídica, porém com natureza de microempresa, fazer-se 

representar por preposto nos Juizados Especiais. A propósito: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 

141 DO FONAJE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA 

CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

excepcionalmente admitida a litigar como autora nos juizados especiais, 

deve ser presentada, em audiência, pelo empresário individual ou sócio 

gerente, devendo ser comprovada tal qualidade, sob pena de extinção do 

feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), posto que se revela desprovido de efeitos 

jurídicos o comparecimento de simples funcionário ou preposto, a teor do 

que reza o Enunciado nº. 141 do FONAJE Precedente desta Turma. 2. 

Verificado que se fez presente ao ato processual pessoa desprovida de 

poderes, a figurar como simples preposta da empresa, impõe-se a 

extinção do processo, porquanto se considera que esteve ausente a 

parte autora na audiência. 3. Preliminar de nulidade acolhida, para cassar 

a r. sentença recorrida e determinar a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito. Prejudicado o julgamento do recurso.(TJ-DF - ACJ: 

20130810080122 DF 0008012-56.2013.8.07.0008, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/08/2014 . Pág.: 278) E ainda: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA QUE É FIRMA INDIVIDUAL. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

FEITO MANTIDA. 1. Ainda que se trate a parte autora de firma individual, o 

comparecimento em audiência deve ser pessoal, sob pena de extinção do 

feito. 2. A Lei 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas 

por meio de preposto quando litigarem no polo passivo, o que não diz com 

a hipótese dos autos. 3. Ademais, o próprio Enunciado 141, do Fonaje 

determina que a representação, inclusive em audiência deve ser pessoal. 

4. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. CONSOANTE SE VÊ DO 

DOCUMENTO DE FL. 04, APRESENTA A RECORRENTE UMA FIRMA 

INDIVIDUAL. E, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 9º, § 4º, DA LEI 

9.099/95, A PESSOA JURÍDICA, AÍ INCLUÍDA A FIRMA INDIVIDUAL, PODE 

SER REPRESENTADA POR PREPOSTO CREDENCIADO QUANDO FIGURAR 

NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NO ENTANTO, EM LITIGANDO O 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NA QUALIDADE DE AUTOR, DEVERÁ 

COMPARECER PESSOALMENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº. 71003918547, 

Turmas Recursais, Terceira Turma Recursal Cível, relator: Dr. Luis 

Francisco Franco, julgado em 13/12/2012). 5. Portanto, deve permanecer 

incólume a decisão que extinguiu o feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 

9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003919172, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

27/02/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71003919172 RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Data de Julgamento: 27/02/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2013) (g.n.) Ante 

o exposto, diante da contumácia da parte autora, opino pela EXTINÇÃO do 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000444-76.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12081213] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 
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bancários para transferência da quantia [id. n. 12989181], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-49.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000892-49.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE RONALDO DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 13067002 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes 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. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI STEINHEUSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000409-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CIRLEI STEINHEUSER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante petição id. n. 11671076 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE ZACARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000324-96.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALCIONE ZACARIAS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 12912815 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes 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. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 
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2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNI SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000724-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MAYNI SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13360203 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, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da 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. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERREIRA ALVES OAB - MT24059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NOROESTE DO PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000882-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARILZA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: UNIMED NOROESTE DO PARANA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 13721382 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, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO BAZZANO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010041-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GERONIMO BAZZANO MAGALHAES REQUERIDO: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 13017953] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 13091440], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAN AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010231-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GEDEAN AUGUSTO DA SILVA REQUERIDO: GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do evento n. 14602882 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, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível 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. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKNALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000154-27.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANKNALDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14571675 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, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SUELE MEOTTI GURKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000564-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLA SUELE MEOTTI GURKA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

12073831 por Vivo S.A., ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 11910086 padeceria do vício da omissão. Infere-se que 

a parte embargante, por discordar da fundamentação declinada na 

sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não padece de dúvida, 

obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento 

dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Observa-se 

claramente nos presentes embargos que a intenção da Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos de declaração 

para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida. Os embargos 

de declaração não se prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio do 

recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Posto isso, opino pelo desacolhimento dos embargos declaratórios 

mantendo a sentença de id. n. 11910086 tal como proferida. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000143-95.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARILEIDE DE SOUZA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. 12988548 e 

Termo de Audiência id. n. 13070919 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE LUZIA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000604-04.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LILIANE LUZIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13100151 

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, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VICENTE (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000163-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA PAULA VICENTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A 

Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante Termo de 

Audiência id. n. 13254631 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 

do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes 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. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALETICIA BRUNA RODRIGUES DE MATOS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000165-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALETICIA BRUNA RODRIGUES DE MATOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 13255084. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 
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deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000171-63.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME REQUERIDO: 

OSMAR RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo em audiência, consoante se infere do termo anexo a id. 

n. 13255658 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GARBELINI E PADILHA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000173-33.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GARBELINI E PADILHA LTDA - ME REQUERIDO: JOSE 

AUGUSTO NETO Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme evento n. 14589622 destes 

autos, não compareceu a assentada, tampouco apresentou justificativa 

plausível de sua ausência. Isso porque, a justificativa de ausência 

apresentada não se mostra suficiente, visto que a Reclamante não 

guarneceu seu pedido com provas aptas a demonstrar circunstâncias que 

constitui justa causa para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de caso 

fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Dito isto, 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, diante da contumácia, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE APARECIDA COIMBRA MENDES (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000603-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALYNE APARECIDA COIMBRA MENDES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto a 

prejudicial de mérito concernente a alegada prescrição, não assiste razão 

ao Reclamado eis que não restou configurada no presente caso, pois o 

prazo para cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento 

público ou particular, como no caso em questão é de cinco anos, 

conforme previsto no art. 206 , § 5º , inciso I , do Código Civil e o Código 

de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 1º demonstra claramente 

que não podem constar dos sistemas de proteção ao crédito anotações 

relativas ao consumidor relativas a período superior a 5 anos. Ainda, opino 

pelo afastamento da suscitada preliminar de falta de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse uma vez que busca a Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Alyne 

Aparecida Coimbra Mendes em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Sustenta a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer, razão pela qual propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, o Reclamado não apresentou prova alguma de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome 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 do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que a 

Reclamante possui diversas anotações posteriores aquela objeto da 

demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento de 

suas dívidas e diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [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. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA PATRICIA LOPES PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000133-51.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CINTIA PATRICIA LOPES PEREIRA SANTOS REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Prima 

facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 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 as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não vislumbro 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

jurídica c.c. Indenização Por Danos Morais proposta por Cintia Patricia 

Lopes Pereira Santos em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta e 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, devidamente assinado pela 

Reclamante junto ao Banco do Brasil, do qual a Reclamada é cessionária 

do crédito e pelo competente instrumento de cessão de crédito. Neste 

aspecto, embora não conste nos autos documentos que dê ciência a 

Reclamante da cessão do crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão 

fato, por si só, não elide a obrigação do Reclamante em saldar a dívida e a 

Reclamada de cobrar pelo crédito regularmente cedido. Cito recente 

julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de 

notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de 

impedir o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido, 
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ante o disposto no art. 293 do Código Civil. Como tal, o apontamento do 

nome do devedor em registros de proteção ao crédito. Comprovada a 

dívida e a eficácia da cessão de crédito, não há como declarar-se a 

inexistência do débito e determinar-se o cancelamento da inscrição 

negativa correspondente. Pedido improcedente. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70055221386, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/10/2013) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONE ALVES BACELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000862-14.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS DIONE ALVES BACELAR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Marcos Dione Alves Bacelar 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

o Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, bem como de cópia dos seus documentos pessoais e 

histórico de ligações, o que demonstra a regularidade da contratação do 

serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados 

pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso  Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Deste modo, não 

há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de 

notificação da Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. No mais, importa assinalar que na impugnação à 

contestação o Reclamante não nega a relação contratual, mas apenas a 

inscrição restritiva. Ora, se há um negócio jurídico vigente entre as partes 

e um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito era ônus do 

Reclamante comprovar que estava em dia com o pagamento, 

apresentando o respectivo comprovante de quitação da dívida, mas, 

talvez pela possibilidade de ser socorrer da inversão do ônus da prova, 

relegou à Reclamada o encargo de produzir todas as provas. Todavia, as 

provas que se submetem à inversão do ônus são aquelas cuja produção 

não é possível ao consumidor, ou sua produção lhe seja extremamente 

penosa. Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no art. 373, I, do 

CPC, qual seja, compete a Reclamante positivar o fato constitutivo de seu 

direito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com ausência do 

dever deste em ao menos consignar indícios de suas alegações. A 

inversão do ônus da prova é técnica de julgamento, a Reclamada tem o 

dever de provar aquilo que possível dentro da sua realidade, somente. 

Assim, o Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Assim, não é possível concluir pela cobrança indevida, posto 

que ausentes a prova do pagamento da dívida. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO INOMINADO 

N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: CLEUSA ALZIRA 

MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE 

DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ACORDO 

FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 333, inc. I, do 

Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de 

seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 368 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 368 de 579



proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não 

comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo assim, o 

dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial 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 os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Por último, não vislumbro a má-fé 

processual por parte do Reclamante arguida em contestação, ficando 

rejeitado o pleito de condenação por dano processual. Do pedido 

contraposto Neste aspecto, verifico que razão assiste a Reclamada, o que 

faz procedente o pedido contraposto formulado. O Reclamante não obteve 

êxito em demonstrar que os débitos estavam adimplidos e, estando 

referidos valores em aberto até a presente data, necessário se faz que o 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 149,70 [Cento e Quarenta e 

Nove Reais e Setenta Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão do Reclamante e a procedência do pedido 

contraposto. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial 

e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague 

ao Reclamado o valor de R$ 149,70 [Cento e Quarenta e Nove Reais e 

Setenta Centavos], acrescido dos respectivos juros e correção monetária, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. É o projeto de sentença que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BELARMINO DA CHAGAS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000099-76.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JORGE BELARMINO DA CHAGAS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. 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. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de falta 

de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez que busca 

o Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à 

apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência 

de pretensão resistida. Quanto ao argumento de centenas de ações 

idênticas aforadas nos Juizados Especiais do estado, denotando 

captação ilícita de clientela pelo advogado que as patrocina, embora a 

alegação tenha contornos verdadeiros, o que se verifica por uma simples 

análise do sistema PJe, consigno que a apuração da ocorrência de tal fato 

cabe ao respectivo órgão de classe. Previamente, opino pelo afastamento 

da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 11574423 dos autos. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c.c. Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Jorge Belarmino da Chagas em desfavor de Vivo S.A. 

Sustenta o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. 

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 do 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 

documentos capazes de amparar as suas alegações, como o contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante e constatar a contratação de 

serviço, bem como a sua inadimplência. No caso, o Reclamante não 

reconhece a dívida, desta forma, incumbia a Reclamada instruir a 

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 do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Desta forma, 

resta está demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco Reclamado. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A negativação 

indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 369 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 369 de 579



por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos 

suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para 

a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a 

sua demora em procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 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. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLY NAYLA DA SILVA DOS SANTOS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000722-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVELLY NAYLA DA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, doCPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

incompetência do juízo com relação ao valor atribuído à causa, opino pela 

sua rejeição, considerando o disposto no § 3º, do artigo 3º que prenuncia 

que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia 

ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação”. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Evelly Nayla da 

Silva Dos Santos em desfavor de Vivo S.A. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, cópia de seus 

documentos pessoais, bem como juntou relatório de ligações realizadas de 

seu terminal telefônico, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIGERSON VITOR 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)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000718-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DIGERSON VITOR DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial, eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, doCPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

incompetência do juízo com relação ao valor atribuído à causa, opino pela 

sua rejeição, considerando o disposto no § 3º, do artigo 3º que prenuncia 

que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia 

ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação”. Quanto ao pedido de juntada de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Digerson Vitor da Silva em desfavor de 

Vivo S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra 

do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, cópia de seus documentos pessoais, bem como juntou 

relatório de ligações realizadas de seu terminal telefônico, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço 

telefônico. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Por último, não vislumbro a má-fé processual por 

parte do Reclamante arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de 

condenação por dano processual. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 151,29 [Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Nove 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague ao 

Reclamado o valor de R$ 151,29 [Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e 

Nove Centavos], acrescido dos respectivos juros e correção monetária, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVANCLEY DE JESUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000098-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IVANCLEY DE JESUS NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

12196632 por Ivancley de Jesus Nascimento, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 11894242 padeceria do vício da 

omissão. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 371 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 371 de 579



DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 11894242 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000124-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 14601592 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, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da 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. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001263-13.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 14175696 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, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000732-24.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RONAIL DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante se extrai 

do termo anexo à movimentação de id. n. 12678431. Sendo assim, opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Desde logo, havendo 

concordância da parte exequente, defiro o levantamento dos valores. 

Ciência ao executado. Sem honorários advocatícios e custas processuais. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 
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Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA FONTES DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000600-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIVANIA FONTES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto a preliminar de inépcia da petição inicial decorrente 

da ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante, 

apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, 

me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino ainda, pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de 

interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Reparação por Danos proposta por Marivania Fontes da Silva 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, razão pela 

qual propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não 

apresentou prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com a Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome 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 do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a 

sua demora em procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 
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inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [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. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-36.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010152-36.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: REJANE COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA REQUERIDO: 

MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 6474270] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 13207237], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Após, arquivem-se. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAMIRES DO NASCIMENTO DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000811-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA JAMIRES DO NASCIMENTO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 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 as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não vislumbro 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização Por Danos Morais proposta por Maria Jamires do 

Nascimento Dos Santos em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta e 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de 

Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança 

Poupex Pessoa Física, devidamente assinado pela Reclamante junto ao 

Banco do Brasil, do qual a Reclamada é cessionária do crédito e pelo 

competente instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não 

conste nos autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do 

crédito pelo Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a 

obrigação da Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo 

crédito regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da 

cessão de crédito não tem o condão de impedir o cessionário de exercer 

os atos conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do 

Código Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Quanto ao débito, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude da anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 
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narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE CARDOSO XAVIER (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000068-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA GORETE CARDOSO XAVIER REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, demodo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produçãode 

novas provas. No tocante a preliminar de falta de interesse de agir, opino 

pelo afastamento da suscitada preliminar, pois se mostra claro tal 

interesse, uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por 

Danos Morais proposta por Maria Gorete Cardoso Xavier em desfavor de 

Vivo S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão a um débito 

que alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. 

Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a desconstituição do 

débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pela Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. No caso, a Reclamante não reconhece 

a dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, 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 daReclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome 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 do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in reipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 

(Três Mil Reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade considerando o período em que o nome da Reclamante 

esteve com restrição, bem como ante a sua demora em procurar meios de 

recuperar seu crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante 

a quantia de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, 

com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 375 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 375 de 579



Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000598-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TATIANA PINHEIRO SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

O feito prescinde de dilação probatória comportando o julgamento 

antecipado do mérito, com esteio no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, estando 

os fatos suficientemente comprovados nos autos. 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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Tatiana Pinheiro Silva ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos em desfavor de 

Banco Bradescard S.A. argumentando, em síntese, que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo referido 

banco por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal inscrição 

lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, em que pese os argumentos tecidos pela 

Reclamante, em contestação o Reclamado combateu suas alegações e 

apresentou prova suficiente da existência do débito por meio da proposta 

de adesão e das faturas coligidas a id. n. 12473289 destes autos, de onde 

se denota a utilização de um cartão de crédito denominado Mateus Card, o 

que indica a existência de contratação e utilização do serviço bancário. O 

Reclamado apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico 

firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o 

pretendido na inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo 

Reclamado refutaram a tese da Reclamante, pois há traço da contratação 

e utilização do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que 

se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada 

pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que 

relaciona as partes, bem como a utilização do benefício colocado a 

disposição da Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem 

da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem diversas 

transações realizadas em estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, 

como por exemplo, Mercado Dourados, Araras Supermercado e Del Moro 

Supermercados, o que sugere evidências acerca da efetiva utilização e 

não pagamento do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em 

caso análogo: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA 

- Fatos alegados na petição inicial não demonstrados pelo acervo 

probatório - Apresentação de documentos, extratos e faturas do cartão 

de crédito que comprovam a disponibilidade do crédito e a sua utilização 

reiterada, gerando o saldo devedor em discussão - Ausência de quitação 

da dívida - Cobrança devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício 

regular do direito do credor - Sentença de improcedência mantida - 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 

0041299-19.2008.8.26.0602, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

05/08/2015, 16ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/08/2015) (g.n.) De outra banda, nada há nos autos para 

que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova documental, 

amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até porque não 

há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a inadimplência 

contratual da Reclamante está evidenciada pela falta de prova efetiva do 

pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a alegação 

despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por assim ser, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WELLINGTON ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000411-86.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO WELLINGTON ALVES GOMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

12624349 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, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARAUJO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000835-31.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TATIANE ARAUJO MOREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da petição inicial, considerando 

que a peça de ingresso atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Quanto a prejudicial de mérito concernente a alegada prescrição, melhor 

sorte não assiste ao Reclamado eis que não restou configurada no 

presente caso, pois o prazo para cobrança de dívidas líquidas, constantes 

de instrumento público ou particular, como no caso em questão é de cinco 

anos, conforme previsto no art. 206 , § 5º , inciso I , do Código Civil e o 

Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 1º demonstra 

claramente que não podem constar dos sistemas de proteção ao crédito 

anotações relativas ao consumidor relativas a período superior 5 anos. 

Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Tatiane Araújo 

Moreira em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, razão 

pela qual propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o 

Reclamado não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome 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 do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pela Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas 

são indevidas, portanto, não há 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 negativação preexistente, 

cuja inexigibilidade não foi demonstrada. 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 nesta fase [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. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOALITON JOAO DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010100-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOALITON JOAO DE DEUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 9108562 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, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Quanto a petição constante no Id. 7371594, opino 

pelo seu indeferimento, uma vez que o pedido de desistência da ação foi 

posterior a ausência do autor em audiência. 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 
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Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000831-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RAIMUNDO DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Quanto a 

prejudicial de mérito concernente a alegada prescrição, melhor sorte não 

assiste ao Reclamado eis que não restou configurada no presente caso, 

pois o prazo para cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento 

público ou particular, como no caso em questão é de cinco anos, 

conforme previsto no art. 206 , § 5º , inciso I , do Código Civil e o Código 

de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 1º demonstra claramente 

que não podem constar dos sistemas de proteção ao crédito anotações 

relativas ao consumidor relativas a período superior 5 anos.Mesmo se 

assim não o fosse, a lesão somente cessaria com a retirada do nome e 

não com a inscrição. Opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da petição inicial, considerando que a peça de ingresso 

atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Passa a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Raimundo do Espírito Santo 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer, razão pela 

qual propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. Entretanto, o Reclamado não 

apresentou prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, ou faturas inadimplidas, documentos estes que se 

seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a 

sua demora em procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [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. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 
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que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARIANO ALVARENGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR0032521A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010321-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEI MARIANO ALVARENGA REQUERIDO: BANCO 

RCI BRASIL S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo 

extrajudicial, consoante se extrai da petição anexo à movimentação de id. 

n. 13208849. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Havendo concordância do autor com os valores 

depositados, expeça-se alvará. Após, ao arquivo. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA SOUSA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000721-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ERICA PEREIRA SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13359994 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa plausível de 

sua ausência até abertura da audiência, devendo ser desconsiderada a 

justificativa efetuada a posteriori. Isso porque, a justificativa de ausência 

apresentada não se mostra suficiente, visto que a Reclamante não 

guarneceu seu pedido com provas aptas a demonstrar circunstâncias que 

constitui justa causa para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de caso 

fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de 

Processo Civil. 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, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA JUNIELE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000134-36.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LEILA JUNIELE LIMA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por preencher os requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95, opino pelo recebimento da petição inicial. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não vislumbro 

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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Leila Juniele Lima 

Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 
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PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos 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 do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a sua demora em 

procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [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. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000925-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Primeiramente, não conheço dos embargos de declaração de 

Id.13158508, por falta de condição vinculativa, os embargos não são meio 

idôneo para afastar descontentamento com a decisão. O Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 13747544 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, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível 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. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VICENTE CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000191-54.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERTON VICENTE CHAGAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14597159 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, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível 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 
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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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VICENTE CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000190-69.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERTON VICENTE CHAGAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14596985 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, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível 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. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000189-84.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARTA PEREIRA VICENTE REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 13279947 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 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. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102917 Nr: 2064-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresentar as contrarrazões, no 

prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105218 Nr: 3425-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo dos Anjos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresentar os "memoriais finais por 

escrito", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108870 Nr: 5400-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESFC, IPdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.Trata-se de procedimento instaurado com a finalidade de aplicação 
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de medidas protetivas de urgência requeridas pelas vítimas Tawana 

Desiree Triacca e Ivonir Alves Dias em face de Eliabe Silva Ferreira Costa 

e aquela em face Eliabe Silva Ferreira Costa e Isabel Pereira da Silva 

Costa.Foram deferidas as medidas especificadas na decisão de fls. 41/43, 

e os ofensores foram intimados pessoalmente da decisão, fl. 52.Às fls. 

55/63 a defesa requereu a revogação da medida cautelar de 

comparecimento do agressor ao Projeto Âncora, sendo tal pedido deferido 

em decisão de fls. 87/88, não havendo outros requerimentos ou 

manifestações no processo.Filio-me ao entendimento de que as medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, quando requeridas pela 

vítima por intermédio da autoridade policial em razão da suposta prática de 

um crime em circunstância caracterizadora de violência doméstica, têm 

natureza de medidas cautelares criminais.Posto isto, considerando a 

distribuição da Ação Penal n.º 6079-55.2017.811.0086 (em apenso), 

referente a estes fatos, deve-se nesse caso, cópias das principais peças 

do presente procedimento (pedido de providências protetivas; decisão 

judicial que as defere; intimação das partes acerca da referida decisão; e 

a presente decisão), serem transladadas ao feito correspondente, e após, 

arquivados os presentes autos com as devidas baixas e 

anotações.Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106669 Nr: 4239-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR, SFMR, VR, GFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

Considerando que a vítima à fl. 126 informa não ter mais interesse nas 

medidas ou na persecução penal, nos termos do artigo 16 da Lei 

11.340/06 designo audiência para confirmação da retratação à 

representação para o dia 30 de agosto de 2018, às 13h30min.

Intime-se a vítima e o Ministério Público a comparecer, devendo ser 

cientificado à vítima que caso ela não compareça à audiência a 

persecução penal persistirá.

Cumpra-se. Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106187 Nr: 3955-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR, SFMR, MAR, GFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

Trata-se de procedimento para aplicação de medidas protetivas 

requeridas por Kamilla Fernanda Campos Marcondes em desfavor de 

Vacedir Ronssani, Sirlei Faila Menin Ronssani, Gabriella Fernanda 

Ronssani, seu companheiro e familiares deste, com o quem se 

desentendeu, vindo estes a ameaçar e agredir a vítima.

As medidas protetivas requeridas pela vítima foram deferidas às fls. 15/34

À fl. 126, a vítima requereu a revogação das medidas protetivas aplicadas, 

alegando que elas não seriam mais necessárias.

Decido.

Filio-me ao entendimento de que as medidas protetivas de urgência 

previstas pela Lei 11.340/06 têm natureza de medidas cautelares 

criminais.

Como tal, devem existir quando e enquanto estiverem presentes os 

requisitos inerentes às cautelares, quais sejam: fumus comissi delicti, ou a 

probabilidade da existência de um ou mais crimes e indícios de sua(s) 

autoria(s), e o periculum in mora, que no caso específico das medidas 

protetivas, se trasveste no risco à segurança da vítima, caso elas não 

sejam aplicadas desde logo.

Por isso em casos como o presente em que a vítima vem aos autos e 

informa o desaparecimento desse segundo requisito, não subsistem 

razões para a manutenção das medidas protetivas anteriormente 

aplicadas, pois a vigência delas acaba por implicar em restrições não 

apenas à liberdade do acusado, mas da própria vítima, que, tal qual o 

suposto agressor, estaria, por decorrência lógica, impedida de 

aproximar-se ou de entrar em contato com ele, caso as medidas fossem 

continuadas até o final do processo.

Isto posto, REVOGO as medidas protetivas aplicadas neste feito em favor 

da vítima Ivone Terezinha Schneider e determino o arquivamentos do 

presentes autos, trasladando-se cópia das principais peças (pedido e 

aditamento; decisões de deferimento; resposta do acusado; manifestação 

da vítima requerendo a revogação; parecer Ministerial e a presente 

decisão), aos autos do Inquérito Policial respectivo, ou ação penal, se 

houver.

 Intimem-se o acusado e a vítima, assim como o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89918 Nr: 4960-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdF

 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.

Trata-se de procedimento para aplicação de medidas protetivas 

requeridas por Josinete Procoria do Nascimento em desfavor de 

Alexandre Aparecido de Figueiredo, seu companheiro, com o quem se 

desentendeu, vindo este a ameaçar a vítima.

 As medidas protetivas requeridas pela vítima foram deferidas às fl. 19/23

À fl. 32, a vítima requereu a revogação das medidas protetivas aplicadas, 

alegando que elas não seriam mais necessárias.

Decido.

Filio-me ao entendimento de que as medidas protetivas de urgência 

previstas pela Lei 11.340/06 têm natureza de medidas cautelares 

criminais.

Como tal, devem existir quando e enquanto estiverem presentes os 

requisitos inerentes às cautelares, quais sejam: fumus comissi delicti, ou a 

probabilidade da existência de um ou mais crimes e indícios de sua(s) 

autoria(s), e o periculum in mora, que no caso específico das medidas 

protetivas, se trasveste no risco à segurança da vítima, caso elas não 

sejam aplicadas desde logo.

Por isso em casos como o presente em que a vítima vem aos autos e 

informa o desaparecimento desse segundo requisito, não subsistem 

razões para a manutenção das medidas protetivas anteriormente 

aplicadas, pois a vigência delas acaba por implicar em restrições não 

apenas à liberdade do acusado, mas da própria vítima, que, tal qual o 

suposto agressor, estaria, por decorrência lógica, impedida de 

aproximar-se ou de entrar em contato com ele, caso as medidas fossem 

continuadas até o final do processo.

Isto posto, REVOGO as medidas protetivas aplicadas neste feito em favor 

da vítima Josinete Procorio do Nascimento e determino o arquivamentos do 

presentes autos, trasladando-se cópia das principais peças (pedido e 

aditamento; decisões de deferimento; resposta do acusado; manifestação 

da vítima requerendo a revogação; parecer Ministerial e a presente 

decisão), aos autos do Inquérito Policial respectivo, ou ação penal, se 

houver.

Intimem-se o acusado e a vítima, assim como o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78832 Nr: 2064-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Scherer - 

OAB:101.010, Fabricio Carvalho de Santana - OAB:07066/O - MT

 Vistos.

 Intime-se a defesa do acusado Aurismar Zonato a fim de que se 

manifeste acerca do aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério 

Público às fls. 172/173, no prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no 

artigo 384, §2°, do Código de Processo Penal.

 Após, voltem os autos conclusos para deliberações.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 7184-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helivelton Lucas Vieira, André Vinicius de 

Oliveira Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para ciência da audiência designada e 

informada às fls. 159 o que segue: dia 06/07/2018, às 14h40 min no Juízo 

deprecado (Sinop/MT). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109789 Nr: 5834-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Itamar Kukul, Cleiton Lovo Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67751 Nr: 2605-12.2014.811.0012

 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: LEIDIANE MOREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURINO PEREIRA MOREIRA, FELIPA GOMES 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente, via advogado, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abondono.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000180-53.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BITTENCOURT LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASMYNE LINHARES YASSIN OAB - GO50831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA RAYANE OLIVEIRA FAGUNDES (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 17 de julho de 

2018, às 07h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 5 de junho de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-17.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ROCHA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000163-17.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JOSE CARLOS ROCHA DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, 

nos moldes do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela de 

urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observa-se 

haver elementos que evidenciam o direito invocado pelo autor. Ainda, há 

justo receito de dano irreparável ou de difícil reparação. Pretende a parte 

autora a imediata exclusão de seu nome junto aos cadastros de proteção 

ao crédito (SPC/SERASA), por entender que a divida cobrada pela parte ré 

é indevida, alegando já ter efetuado o pagamento dos débitos referentes à 

relação contratual, inexistindo parcelas pendentes. Extrai-se dos 

documentos colacionados aos autos a verossimilhança das alegações 

iniciais, visto que demonstram, em sede de cognição sumária, que a parte 

autora está sendo cobrada pela parte ré por suposta dívida já quitada, 

conforme histórico de crédito de ID 13346255 e declaração de inclusão do 

nome do autor no Serasa (ID 13346253). O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da liminar, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final o autor 

estaria sujeito a prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. De outro 

norte, a tutela de urgência deferida neste momento processual não resulta 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não evidenciando 

prejuízos a parte contrária. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar formulado pela 

parte autora, para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito referente aos débitos que tenham origem na relação 

jurídica discutida nestes autos, até julgamento final da ação, conforme 

indicado na petição inicial, devendo ser expedido o mandado necessário 

para que a requerida venha a demonstrar o cumprimento desta decisão no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação. Fixo em caso de 

descumprimento multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Designe-se a secretaria audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador. Cite-se o (a) requerido (a) do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de o não comparecimento implicará confissão e revelia (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) de 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da 

Lei nº 9.099/95). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NOVA 

XAVANTINA, 05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-62.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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AIRTON OTAVIO CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA OAB - MT22247/O (ADVOGADO)

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000160-62.2018.8.11.0012. REQUERENTE: AIRTON OTAVIO CORTEZ 

REQUERIDO: OFICINA MECANICA MECANAUTO EIRELI - EPP Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao 

pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in 

mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela 

de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende o autor que a parte 

promovida seja imediatamente compelida a arcar com as despesas 

oriundas da restauração de seu veículo, posto ter o bem começado a 

apresentar problemas após a troca de óleo ocorrida na oficina da ré, no 

dia 22/04/2017. Depois de detida análise dos autos, observo não haver 

restado comprovado o perigo da demora caso a medida não seja 

concedida neste momento processual, conforme passo a expor. A 

alegada falha da prestação de serviços da ré, conforme sustentado na 

inicial, ocorreu em abril de 2017, somente vindo o autor ajuizar ação em 

maio de 2018, ou seja, mais de um ano depois, o que afasta a alegada 

urgência no presente caso. Ademais, os documentos colacionados aos 

autos são escassos para comprovar, nesse início de cognição, os fatos 

alegados na inicial, havendo necessidade de se estabelecer o 

contraditório e o exercício da ampla defesa, o que afasta, portanto, a 

verossimilhança das alegações. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela 

parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o 

reclamante. Tendo em vista que o presente feito trata-se de relação 

consumerista e diante da constatação da hipossuficiência da parte autora 

no caso concreto, em razão da falta de conhecimento técnico sobre o 

assunto, determino a inversão do ônus da prova. Advirto que o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte reclamada 

contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes 

se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 05 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 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 17/07/2018 ÀS 18h30min, a ser realizada no Juízo da Primeira Varva 

Cível da Comarca de Campo Verde-MT

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 841-55.2015.811.0044

 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: Emilia Francisca Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoshio Ito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosselo Fransosi - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 841-55.2015.811.0044 Código: 60654

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ajuizada por EMILIA 

FRANCISCA FERREIRA, em face de YOSHIO ITO, todos qualificados nos 

autos.

À fl. 35, certidão que decorreu o prazo e a parte requerida devidamente 

intimada, não se manifestou nos autos.

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que houve a expedição da carta 

de intimação de fls. 33/34 verso, ao qual voltou ficando intimada a parte 

requerida e não manifestou nos autos conforme fl.35, ante o exposto 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71612 Nr: 2265-98.2016.811.0044

 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: Cirlone Galdino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertoni D. Nistche - 

OAB:12402-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2265-98.2016.811.0044 (Código 71612)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO 

DOENÇA ajuizada por CIRLONE GALDINO DA COSTA, em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 80/82, apresentação de proposta de acordo amigável, pela 

autarquia ré, pugnando por sua homologação.

Às fls. 84, a parte requerente manifestou sua concordância.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 
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para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

80/82, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes 

da CNGC, observando-se os cálculos lançados às fls. 81v/82.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53955 Nr: 85-80.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elma Célia de Souza Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53955

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Elma Célia de Souza Candido, em face do Município de 

Paranatinga.

Todavia, como se depreende petitório carreado às fls. 231/233, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e suspensão do feito até que se efetive o cumprimento integral.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15687 Nr: 1998-15.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Mattos Araújo, Francisca Fiel 

Clemente Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Quintão Sampaio - 

OAB:5653

 Processo nº: 1998-15.2005.811.0044 (Código 15687)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada 

pelo BANCO BRADESCO S/A, em face de ROGÉRIO DE MATTOS ARAÚJO, 

devidamente qualificados nos autos.

À fls. 140, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fls. 140.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Com custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28928 Nr: 1925-67.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Eunice Giannini Magalo - ME, Marcio Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº: 1925-67.2010.811.0044 (Código 28928)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SOLANGE EUNICE 

GIANNINI MAGALO- ME em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PARANATINGA-MT PREFEITURA MUNICIPAL, devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 26/30 dos autos em apenso código 62787, a parte exequente 

informa o cumprimento da obrigação pugnada nos autos e, assim, requer a 

extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente nos autos em 

apenso código 62787 às fls. 26/30.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54038 Nr: 167-14.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simara Paulina Roesler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54038

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Simara Paulina Roesler, em face do Município de Paranatinga.

Todavia, como se depreende petitório carreado às fls. 156/158, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e suspensão do feito até que se efetive o cumprimento integral.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53971 Nr: 100-49.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Erineuda da Silva Lima
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código nº 53971

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por Maria Erineuda da Silva Lima, em face do Município de 

Paranatinga.

Todavia, como se depreende petitório carreado às fls. 344/346, as partes 

transigiram amigavelmente, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo e suspensão do feito até que se efetive o cumprimento integral.

É a síntese necessária. Decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo provisório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MIRANDA 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida para apresentar o comprovante de depósito, o qual 

não veio anexo a petição conforme descrição da mesma, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72119 Nr: 1076-85.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSALINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:SP/156.844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:SP/327.026

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70667 Nr: 96-41.2015.811.0023

 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: ANTONIO GERONIMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, VILSON BOROZZI - OAB:6791/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76260 Nr: 110-88.2016.811.0023

 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: MANOEL LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls. 75/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82185 Nr: 311-46.2017.811.0023

 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: MARIA VERALUCIA ACIOLE DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls.52/57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38252 Nr: 1494-33.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO ROSA DA SILVA, TV MIRAGEM - 

REDE RECORD DE TELEVISÃO -CANAL 11, RÁDIO CIDADE LTDA, 

MARANATA RADIO E TELEVISÃO SISTEMA LTDA, L. S. M. PUBLICIDADES 

LTDA, SOUZA E COSTA LTDA ME, E. DA SILVA CONCEIÇÃO TORRE NETE 

PUB. LIGAÇÕES, ALVACIR GASPARETO & CIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, JADEIR CANGUSSU 

NOGUEIRA - OAB:6739-A, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B, 

KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B, LUCIANO DALPONTE - 

OAB:17813-B/SC, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação dos Requeridos para apresentarem contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83478 Nr: 1217-36.2017.811.0023

 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: CRISTIANO SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67912 Nr: 1618-40.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENICE RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42528 Nr: 704-78.2011.811.0023

 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 ROSETE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 

TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERION SCHLENGER DE PAIVA 

MAIA - OAB:5075/TO, FABRICYO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2937/TO

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 2081-45.2015.811.0023

 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: ANTONIO MAURO CARDOSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (laudo psicosocial), juntadas às fls. 99/102.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000832-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000832-67.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUCIANA FERNANDES LEONES REQUERIDO: ADEMILSON 

GASPARINA DA SILVA Cumpra-se servindo a presente como mandado. 

Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 5 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000852-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANO FERREIRA ROBERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000852-58.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A REQUERIDO: ELIANO 

FERREIRA ROBERTO Cumpra-se servindo a presente como mandado. 

Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 5 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000879-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA ALVES ARAUJO OAB - 047.791.961-83 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000879-41.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JONATHAN ADEMAR ARAUJO DIAS REPRESENTANTE: 

DAIANE CRISTINA ALVES ARAUJO REQUERIDO: ADEMAR SOARES DIAS 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 5 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000876-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCI COSTA MOZER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000876-86.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ALCI COSTA MOZER Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 5 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000877-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BAZILIO PEREIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000877-71.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: TATIANE BANDEIRA REQUERIDO: BAZILIO PEREIRA NETO 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 5 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167084 Nr: 3689-06.2018.811.0013

 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: ROANE TEREZEINHA RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167441 Nr: 3838-02.2018.811.0013

 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: JOAO DOS SANTOS GOMES

 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, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168547 Nr: 4373-28.2018.811.0013

 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: Rosenilda de Oliveira

 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 aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168531 Nr: 4369-88.2018.811.0013

 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: MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

 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 aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168280 Nr: 4261-59.2018.811.0013

 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: MARIA 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 que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168080 Nr: 4167-14.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunir Batista de Oliveira Liborio

 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 aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168108 Nr: 4189-72.2018.811.0013

 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: DAVID VIEIRA DA SILVA

 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 aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168628 Nr: 4417-47.2018.811.0013

 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: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA

 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 aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168113 Nr: 4193-12.2018.811.0013

 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: Izabel Ivaldi de Oliveira

 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 aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161732 Nr: 1196-56.2018.811.0013

 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: MARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, 

abro vista ao requerente para impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152483 Nr: 9189-87.2017.811.0013

 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: CREUSA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que verificando junto aos autos, constatei que na referencia 13, 

tratar-se de contestação e não recurso, portanto encaminho os autos à 

conclusão e aguardo determinações.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146750 Nr: 6498-03.2017.811.0013

 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 Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Carvalho de Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167843 Nr: 4038-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVEIRA VIEIRA

 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 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.: 131085 Nr: 8652-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda promovida por LUCENI DE MOURA em face 

de YASMIM MOURA, ambos qualificados nos autos, aduzindo em apertada 

síntese que é avó materna do menor IRAN EDUARDO MOURA e que detêm 

a guarda de fato do menor.

Aduz que a genitora YASMIM MOURA, foi detida na cidade de Sinop – MT 

(boletim de ocorrência, doc. 05), por levar até aquela comarca “uma 

quantia considerável de cocaína” e pelos seus “serviços” receberia o 

valor equivalente a R$ 900,00 (novecentos reais).

Juntos documentos, pediu a gratuidade judicial e o deferimento da guarda 

provisória.

Foi deferido por este juízo a guarda provisória do menor em favor do 

requerente e determinada a citação do réu para contestar a peça inicial.

Determinada a citação o requerido deixou transcorrer o prazo in albis.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou pugnando 

pela procedência da demanda.

É o relatório. Decido.

Não há preliminares a serem apreciadas.

A autora requer a concessão da guarda das crianças/adolescentes em 

seu favor.

O requerido foi citado, deixando decorrer o prazo in albis para resposta, 

fazendo presumir verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Diante dos elementos coligidos, principalmente, as provas documentais, 

impõe-se o acolhimento do pedido inicial.

Ademais, conforme cediço, alterando as circunstâncias a guarda poderá 

ser revista e modificada a qualquer tempo

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, e concedo 

a Guarda Definitiva do menor IRAN EDUARDO MOURA à requerente, 

devendo este obedecer ao preceito do artigo 33 e seus parágrafos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Expeça-se Termo de Guarda Definitivo.

Dê ciência ao Ministério Público Estadual.

Processo isento de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143387 Nr: 4992-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILBERTO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ricardo Lemes da 

Silva - OAB:156817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:OAB/SP146997, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3127-A

 Certifico para fins de direito que nem todos os advogados mencionados 

nas petições juntados aos autos estavam cadastrado. Sendo assim 

renovo as devidas intimações, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, com forme determinado 

a r. decisaõ exarada a Re.35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2266 Nr: 995-65.1998.811.0013

 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: BB - Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elnir Jurema da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94342 Nr: 5231-98.2014.811.0013

 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: Hermírio Bernardo da Silva

 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.

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.

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.: 20376 Nr: 4209-88.2003.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: HCL, HCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 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:

 Certifico e dou fé que a audiência designada para esta data não se 

realizou face a ausencia do requerido Ronaldo Carneiro Cruz, diante disso 

redesigno o dia 31 de julho de 2018, às 14 horas, saindo a requerente 

Lindalva Marlene Barbosa e seu advogado Dr. Agricola Paes de Andrade. 

Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152809 Nr: 9337-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Frederico Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação é tempestivo, 

sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária para contrarrazoar o 

recurso.

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO PEREIRA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVAL FOGACA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29460 Nr: 4066-31.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcon Embalagens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Marchiori Stein - 

OAB:6888/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$598,85 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 154/155. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$466,39 (quatrocentos 

e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) referente a custas 

judiciárias e R$132,46 (cento e trinta e dois reais e quarenta e seis 

centavos) referente a taxas judiciárias. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133677 Nr: 756-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Barbosa da Silva Chikami, MSC, TSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157883 Nr: 11782-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Morais Cunha - 

OAB:OAB/MG137120, MARIA DA GRAÇA MONTALVÃO - 

OAB:OAB/MG 48514, Vinicius Juca Alves - OAB:206993-SP

 Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração de fls. 

133/137 (ref. 32) foi apresentado tempestivamente. Em razão disso, abro 

vista dos autos à parte executada, para apresentação de contrarrazões, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116296 Nr: 2277-11.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VITALINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122739 Nr: 4751-52.2016.811.0013

 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: Valdira de Assunção Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Queiroz da Silva, Dario de Carvalho, 

Alex Tony Ferreira de Queiroz, Rosalina Duran Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403

 Vistos.

Considerando que a contestação apresentada no andamento processual 

de Ref: 48 arguiu a existência de matéria prejudicial à análise do mérito, 

qual seja, a existência de conexão com ação que tramita perante a 

Primeira Vara desta Comarca, nos termos do art. 351 do NCPC, 

DETERMINO a remessa dos atos ao Núcleo da Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda, para que se manifeste no prazo legal.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118206 Nr: 2948-34.2016.811.0013

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C S DOS SANTOS - EPP

 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:

 Vistos.

JUNTE-SE aos autos o comprovante de inserção de restrição à circulação 

na base de dados RENAVAM do veículo objeto da busca e apreensão, na 

forma consignada na decisão inaugural que deferiu a liminar.

Após, DETERMINO o cumprimento do mandado inicial no endereço indicado 

na petição retro (ref. 69).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164865 Nr: 2564-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Romualdo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em 

garantia – proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

contra OSMAR ROMUALDO DA SILVA, com resolução de mérito, nos 

termos do Decreto-lei nº 911/69 e do artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, o que faço para consolidar a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do autor.CONFIRMO definitivamente a 

liminar deferida às fls. 38/39.PROCEDA-SE a exclusão da restrição à 

circulação do veículo apreendido (fl. 40), por meio do sistema 

informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 

911/69.Diante da declaração de hipossuficiência (fl. 60), DEFIRO o 

benefício da gratuidade da justiça ao réu, nos termos do art. 99, §3º, do 

NCPC.CONDENO o réu ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), com base no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

ficando, todavia, sob causa suspensiva de exigibilidade, “ex vi” do art. 98, 

§3º, do NCPC.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Por fim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153502 Nr: 9643-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Rivarola Alcara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Poder Judiciário de Mato Grosso não possui convênio com as pessoas 

jurídicas indicadas pelo autor (ref. 25).

Portanto, DETERMINO a pesquisa de endereços do réu através dos 

sistemas Infojud, uma vez que tal mecanismo se afigura eficiente à 

finalidade almejada.

Com a resposta, INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se em termos de 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito.

Após o término do supracitado prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147239 Nr: 6675-64.2017.811.0013

 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: GERALDO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna Margonato Gaudenci 

Martins Marchioreto Matsuda - OAB:23.961, Jane Stelle Beca 

Santos - OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 188, para tanto, DETERMINO a busca de endereço 

do(s) executado(s) junto ao sistema Infojud.

 Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços da parte executada, CITE-SE a parte executada por 

edital na forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo Civil.

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148047 Nr: 7059-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de busca de endereço do requerido junto ao sistema 

Renajud e Infojud.

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços do executado, INTIME-SE a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.
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EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 41405 Nr: 3711-50.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindolfo Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que foi confeccionada RPV, 

conforme consta às fls.189/190. Assim, com amparo ao provimento 

56/2007-CGJ, abro vista as partes para se manifestarem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122739 Nr: 4751-52.2016.811.0013

 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: Valdira de Assunção Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Queiroz da Silva, Dario de Carvalho, 

Alex Tony Ferreira de Queiroz, Rosalina Duran Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAYME DE FARIA MELO - 

OAB:12403

 Deste modo, REJEITO a preambular alegada.Ademais, verifica-se que não 

existem outras matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo 

a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se 

falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a 

serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Em assim sendo, 

consoante disposto no art. 357 do NCPC, DECLARO o feito saneado, 

remetendo-o à fase instrutória.Considerando não ser hipótese de 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 1.238 do CC, FIXO como 

pontos controvertidos a demonstração dos requisitos da usucapião: (i) 

posse exercida pelo autor; (ii) lapso temporal da referida posse; (iii) 

inexistência de oposição dos proprietários, ora réus; (iv) e “animus domini” 

por parte do autor.Assim, para elucidar os pontos acima identificados, 

DEFIRO a produção de provas documental, caso necessário, e oral, 

consistente na colheita do depoimento pessoal dos autores e dos réus 

(art. 385 do NCPC), bem como das testemunhas oportunamente 

arroladas.DESIGNO o dia 15 de agosto de 2018, às 13h00min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

serão colhidas as declarações dos autores, dos réus e das testemunhas 

oportunamente arroladas, em observância ao disposto no art. 385 do 

NCPC. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, 

CONCEDO às partes o prazo de 10 (dez) dias para apresentarem em 

cartório o rol de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso 

ainda não tenham sido indicadas.Por fim, ADVIRTA-SE aos autores e aos 

réus que a intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas 

admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107975 Nr: 5398-81.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMBLEY DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 88.

A pretensão requerida já foi objeto de análise por este juízo (ref. 72).

Por outro lado, deverá o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

o atual endereço do executado, sob pena de arquivamento.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 159-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor H. dos Santos Silva-ME, Victor H. dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Junior - 

OAB:OAB/MS 12234, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos formulados pelo exequente (ref. 106).

As pesquisas por meio dos sistemas Renajud e Infojud, com a finalidade 

de penhorar veículos automotores de via terrestre e obter o endereço do 

executado, respectivamente, já foram realizadas, consoante se infere das 

decisões de ref. 60 e 99.

INTIME-SE.

Nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112000 Nr: 909-64.2016.811.0013

 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: Maria Ribeiro da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por MARIA RIBEIRO DA MATA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 11/17.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 24/37.

A requerente não apresentou impugnação à contestação (fl. 42).

Laudo pericial anexado às fls. 70/74.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.

Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.

Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 DESIGNO o dia 14 de agosto de 2018, às 15h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas 

as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal da parte autora, em observância ao disposto no art. 

385 do NCPC.

INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 
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como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 1739-35.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Limirio Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, as determinações de fls.107, 

foram devidamente cumpridas, conforme consta ofício de fl.108 e alvará 

expedido à fl.114. Assim, conforme determinação procedemos a intimação 

da parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de que 

requeira o que entender pertinente no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 3448-08.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAINA LOULA - OAB:24728/O

 Certifico para os devidos fins de direito que, decorreu o prazo 

estabelecido para o pagamento voluntário do débito do executado. Assim 

com amparo no provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para 

intimação da parte exequente, para que traga aos autos nova planilha de 

débito, já acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143368 Nr: 4987-67.2017.811.0013

 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: JDJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, haja vista o não cumprimento dos requisitos ensejadores ao 

pedido revisional da verba alimentar, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, o fazendo com resolução do mérito. Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, os quais 

fixo no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 

85, § 8º, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de 

exigibilidade pelo prazo a que alude o art. 98, § 3º, do NCPC, uma vez que 

o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita (“vide” decisão de 

fl. 32).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE via DJE e por remessa dos 

autos.Transitada em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167522 Nr: 3876-14.2018.811.0013

 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: VALDEANI NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93504 Nr: 4589-28.2014.811.0013

 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: KATIANNE THAIZ DE SOUSA, Kátia Nascimento Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL AACD ABREU SODRÉ, Eduardo Augusto 

Iunes, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Henrique I. Marchi - 

OAB:272.696/SP., Rodrigo Diniz de Paula Barcelos - OAB:307.097/SP., 

SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:8122

 Vistos em correição.

ATENDA-SE à cota ministerial de folhas retro (ref. 101).

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE, ou por meio 

de remessa dos autos à Defensoria Pública, para que se manifestem, no 

prazo legal.

Após, PROMOVA-SE a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12216 Nr: 1621-79.2001.811.0013

 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): Silvia Beatriz Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1621-79.2001.811.0013

Código nº 12216

Vistos.

INDEFIRO o pedido de dilação de prazo.

Ademais, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

PROCEDA-SE a gestora ao cumprimento do art. 580 e seguintes da CNGC.

Cumprido os comandos acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 14 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119778 Nr: 3522-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Vanete Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Braz de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVYLSON SOARES DE MOURA - 

OAB:16896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 73, uma vez que a conciliação pode ocorrer por 

livre iniciativa das partes, independentemente de designação de audiência 

para tal fim, e, caso ocorra oportunamente, poderão submeter a transação 

à homologação judicial.

Por outro lado, verifico que a intimação da penhora "online" se efetivou 

através da intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

(ref. 66).

Logo, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores vinculados aos 

autos em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários 

indicados na petição de ref. 76.

Após, INTIME-SE a parte exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a planilha atualizada 

do débito, deduzindo-se a quantia recebida, sob pena de arquivamento.

A seguir, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 475-90.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 475-90.2007.811.0013

Cód. nº. 37928

Vistos.

Considerando notícia trazida aos autos nº 5412-46.2017.811.0013, código 

43157 de que a petição elaborada à fl. 191 teria sido falsificada, 

DETERMINO à intimação do causídico Dr. James Rogério Baptista, via DJE, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 4193-22.2012.811.0013

 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: Delma Lúcia Vieira, KVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A, Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO V. MESQUITA 

CHAR - OAB:16243/MT, Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:OAB/MT 3889

 Autos do processo nº 4193-22.2012.811.0013

Código nº 81956

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

devidamente qualificada, interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 485/491, alegando a ocorrência de contradição na 

decisão proferida às fls. 483/484vº.

Intimado, a parte embargada apresentou contrarrazões às fls. 503/506, 

oportunidade em que requereu a rejeição do referido recurso interposto.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 510).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual anexada às fls. 485/491, que a 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de contradição, vale-se 

do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o 

reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela decisão de fls. 

483/484vº, almejando — e assim o faz de modo absolutamente 

inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, 

investe seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos 

que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados.

(STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, 

julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 

PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - 

INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes.

(STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira 
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Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT 

VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na decisão de fls. 483/484vº, 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. 483/484vº.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Ademais, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo postulado às fls. 

507/508, haja vista que o recurso de embargos de declaração foi 

improvido, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

Preclusas as vias impugnatórias desta decisão, INTIMEM-SE as 

requeridas, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, ofereçam 

suas derradeiras alegações finais. Na sequência, PROMOVA-SE nova 

conclusão dos autos para sentença.

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 25 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 4592-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGAS, TKAR, GCdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B/MT

 Tendo em vista o teor do auto de arrematação de fl. 190, abro vista dos 

autos à parte executada para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52131 Nr: 3568-90.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmut Ruppin, Maria da conceição Barbosa 

Lajes Ruppim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Tendo em vista o teor do auto de constatação e avaliação de fl. 196, abro 

vista dos autos à parte executada para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 86183 Nr: 3825-76.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

 Considerando que houve um equívoco na movimentação dos autos para 

dar vistas ao patrono constituído pelo acusado Ezequiel, DETERMINO que 

dê-se vistas ao advogado contratado pelo réu, conforme manifestação de 

fl. 84-v, para que informe a continuidade da sua representação nos autos 

e, caso positiva, apresente no prazo legal a juntada do instrumento de 

procuração, bem como as razões recursais de apelação.

 Após, encaminhem-se os autos para que o Ministério Público apresente 

no prazo legal as contrarrazões de apelação.

 Por fim, remeta os autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, para o 

devido processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106636 Nr: 4846-19.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Ramão Wilson Junior - OAB:OAB/MT 11702

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO o advogado Ramão Wilson Júnior do exarado nos autos: "IV. Ante 

a ausência das testemunhas de defesa, pela segunda vez, dê-se vistas a 

defesa para informar o endereço e também se insiste em suas oitivas, 

ante o teor do depoimento da testemunha Rosimeire Vieira da Silva. Após, 

conclusos para deliberação.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168172 Nr: 4214-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advilson Anastácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Assim, nesse momento, a prisão cautelar em pauta mostra-se 

desnecessária, tendo em vista contexto fático abarcado aos autos, 

afigurando-se pertinente e suficiente a substituição da segregação por 

medidas cautelares alternativas, como providência conciliada entre a 

persecução penal e o direito de liberdade do acusado.Por todo exposto, e 

por ser suficiente e adequada à aplicação de medidas diversas da prisão, 

DEFIRO o pleito de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela 

Defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado ADVILSON 

ANASTÁCIO, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas no 

art. 319, do Código de Processo Penal:a) fornecer e manter atualizado seu 

endereço;b) COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para informar e 

justificar suas atividades;c) proibição de ausentar-se da Comarca onde 

reside por mais de 8 (oito) dias, sem a devida autorização deste juízo;d) 

não se envolver em outras infrações penais.EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor de ADVILSON ANASTÁCIO, libertando-o, 

se por outro motivo não estiver solto, bem como advertindo-o que, no caso 

de descumprimento, poderá ter a prisão preventiva decretada.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137519 Nr: 2638-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmondes Moreira de Araújo, Eidimonis Marcos 

Cândido Mancuta, João Batista de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 AÇÃO PENAL Nº 2638-91.2017.811.0013 – CÓD. 137519.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RÉU(S): VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO

 JOÃO BATISTA DE BARROS

 EIDIMONIS MARCONS CÂNDIDO MANCUTA

VÍTIMAS: Deivison Novaes Rodrigues e Darci da Silva Oliveira.

SENTENÇA

I. RELATÓRIO
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1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face dos 

acusados: VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO, imputando-lhe as sanções 

previstas no art. 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV do Código Penal, bem 

como as penas descritas no art. 155, § 4º, inciso I, também do Código 

Penal; JOÃO BATISTA DE BARROS, imputando-lhe as sanções previstas 

no art. 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV do Código Penal e por fim EIDIMONIS 

MARCOS CANDIDO MANCUTA, atribuindo-lhe as sanções previstas no art. 

155, § 1º e § 4º, incisos II e IV do Código Penal, pela prática dos fatos 

delituosos narrados nos seguintes termos:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 15/03/2017, por volta das 

02h30min,em residência particular, localizada na Avenida Javan Júnior, nº 

1172, Bairro Jardim Santa Fé, nesta comarca, cujo proprietário é o Sr. 

Deivison Novaes Rodrigues, os acusados mencionados acima, subtraíram 

para si ou para outrem coisas alheias móveis.

Infere-dos autos que o Sr. Vilmondes adentrou a residência mediante 

escalada, enquanto os Srs. João e Eidimonis, vigiavam o local, sendo que 

na ocasião o acusado Vilmondes foi visto por um dos vizinhos da 

residência furtada, no momento em que escalava o muro.

A denúncia narra também que na data de 17/03/2017, por volta das 

10h00min, o acusado Vilmondes, mediante destruição/rompimento de 

obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel da 

residência do Sr. Darci da Silva Oliveira, localizada na Avenida 02, no 

residencial Glória, neste município. Informa ainda que na empreitada, o réu, 

arrombou a porta da residência para conseguir adentrá-la”.

2. O acusado foi preso em flagrante delito em 17/03/2017 e foi convertida 

em prisão preventiva na data de 18/03/2018 (fls. 65/67).

3. A denúncia foi recebida no dia 04/08/2017 e os acusados VILMONDES 

MOREIRA DE ARAÚJO e EIDIMONIS MARCOS CANDIDO MANCUTA 

devidamente citados apresentaram resposta à acusação às fls. 132/134.

4. Em relação ao réu JOÃO BATISTA DE BARROS, o processo foi 

desmembrado na data de 13/09/2017 (fls. 140).

5. Na audiência de instrução e julgamento realizada na data de 06/10/2017, 

ocorreu a oitiva da vítima Deivison Novaes Rodrigues; das testemunhas de 

acusação José Carlos Pereira da Silva, Clóvis Santos e José de Almeida, 

bem como o interrogatório do réu Vilmondes Moreira de Araújo.

6. Na data de 13/12/2017 foi realizada nova audiência na qual a vítima 

Darci da silva Oliveira, prestou o seu depoimento, sendo ouvido também o 

acusado Eidimonis Marcos Cândido Mancuta.

7. E por fim, em 24/01/2018 a testemunha de acusação Djander dos 

Santos Souza prestou seu depoimento.

8. Nas alegações finais apresentadas sob a forma de memoriais (fls. 

224/239), o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, a fim 

de condenar os acusados EIDIMONIS MARCOS CÂNDIDO MANCUTA como 

incurso nas penas do artigo 155, § 1° e § 4°, incisos II e IV, do Código 

Penal e VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO como incurso nas penas do 

artigo 155, § 1° e § 4°, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 155, § 4°, 

inciso I, do Código Penal, como forma de aplicação de justiça, pugnando 

também pela condenação dos acusados em danos materiais.

9. A defesa do acusado, por sua vez, apresentou alegações finais 

pedindo a absolvição dos acusados, com base no art. 386, incisos V ou 

VII, do Código de Processo Penal e em caráter subsidiário, na hipótese de 

condenação, a aplicação da pena em seu mínimo legal para o Sr. 

Vilmondes Moreira de Araújo.

10. O réu VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO foi preso em 17/03/2017 e 

encontra-se até a presente data recolhido no Centro de Detenção 

Provisória.

 É O NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DO CRIME DE FURTO

11. O crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV está no Código 

Penal nos seguintes termos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o 

repouso noturno.

§ 2º - Omissis.

§ 3º - Omissis.

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 – Omissis;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

II.2 – DA MATERIALIDADE

12. A materialidade do delito está comprovada por meio dos boletins de 

ocorrências nº 2017-92129 (fls. 37/39) e nº 2017-89444; do laudo pericial 

nº 410.2.05.2017.005390-01 (fls. 10/21); laudo pericial nº 

410.2.05.2017.004296-01 (fls.82/95); auto de apreensão (fls. 74), bem 

como pelos depoimentos em sede policial e também em Juízo.

II.3 - DA AUTORIA

 13. Com relação à autoria delitiva, o acusado EIDIMONIS, negou que tenha 

participado do furto realizado na data de 15/03/2018, juntamente com o réu 

VILMONDES. Alegou em sua defesa, que na data do fato, já estava 

trabalhando em Reserva do Cabaçal, mas nada juntou nos autos que 

corroborasse sua informação.

14. Pesa em seu favor, não constar o seu nome no termo de 

reconhecimento realizado por uma das testemunhas, Sr. José de Almeida, 

sendo que este somente reconheceu os acusados VILMONDES e JOÃO 

BATISTA, conforme demonstrado às fls. 29.

15. Em seu depoimento, a testemunha também não deixou claro ter sido o 

EIDIMONIS uma das pessoas que estavam em sua calçada, na data do 

evento, sendo que, ao final, por meio de vídeo que lhe foi apresentado, 

reconheceu o réu VILMONDES como a pessoa que pulou o muro da 

residência furtada.

16. Diante dos depoimentos colhidos e de tudo o mais que consta nos 

autos, não é possível concluir com grau de certeza que o acusado estava 

envolvido no crime de furto em comento. Dessa maneira, deve prevalecer 

a favor do acusado o princípio do in dubio pro reo, conforme entendimento 

dos tribunais superiores.

17. O acusado VILMONDES, em sede policial negou que tenha praticado 

os furtos narrados na denúncia, mas em Juízo confessou que adentrou na 

residência de Darci da Silva Oliveira, em 17/03/2018, por volta das 10 

horas da manha e subtraiu alguns objetos.

18. Conforme se infere dos autos, no Laudo Pericial acostado, às fls. 93 é 

mencionado pelo perito competente que foi constatado o dano de 

arrombamento na porta do apartamento da vítima (DARCI), sendo que 

havia marca de fricção nas adjacências da fechadura, na porta e no 

portal, indicando a utilização de instrumento para fazer o arrombamento.

19. Os objetos furtados da residência da vitima foram encontrados na 

casa do acusado VILMONDES, conforme relatado no termo de apreensão, 

sendo que, de acordo com as declarações da vítima Darci, não houve 

prejuízo, uma vez que lhe foi devolvido os seus pertences.

20. Em seu depoimento o réu (VILMONDES) corroborou essa informação 

ao admitir que os objetos furtados do Sr. Darci, foram encontrados em sua 

casa.

 21. No que se refere ao furto que foi praticado na residência do Sr. 

Deivison, resta incontroversa a autoria por parte do acusado, 

considerando o teor dos depoimentos da testemunha José de Almeida, 

que inclusive mencionou enfaticamente que chegou a chamar a atenção 

do réu, quando o mesmo pulava o muro da casa da vítima.

22. Assim, percebe-se que a testemunha teve contato visual com o réu, 

sendo o reconhecimento por ela realizada, tanto em sede policial, quanto 

em Juízo de grande valia para o convencimento quanto à autoria da prática 

do delito.

23. Portanto, diante de todo exposto, aliado aos elementos informativos 

colhidos na fase inquisitorial e corroborado pelas provas produzidas em 

Juízo, entendo constituir acervo probatório suficientemente apto a 

evidenciar a autoria delitiva do réu VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO, 

sendo que não restou evidenciada a autoria por parte do réu EIDIMONIS 

MARCOS CÂNDIDO MANCUTA.

III. DISPOSITIVO

24. ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, o 

réu VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, convivente, nascido em 

19/02/1982, filho de Antônio Moreira de Araújo e Florípedes Rosa de 

Araújo, como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 1º e § 4º, 

incisos II e IV do Código Penal, bem como a pena descrita no art. 155, § 4º, 

inciso I, também do Código Penal e ABSOLVO, com fundamento no art. 

386, inciso VII, EIDIMONIS MARCOS CÂNDIDO MANCUTA, brasileiro, 

convivente, nascido em 07/10/1984, filho de Valdivino Antônio Mancuta e 

Maria José Mancuta, da imputação deduzida da exordial acusatória 

atribuindo-lhe as sanções previstas no art. 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV, 

do Código Penal.
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 IV. DOSIMETRIA DA PENA – DO FURTO QUALIFICADO NA DATA DE 

15/03/2017 – ART. 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV DO CP.

25. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

26. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não 

devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores 

do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior 

ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Esse 

quesito se apresenta de forma negativa, uma vez que o réu possui 

personalidade voltada à prática de condutas delitivas e responde aos 

processos cujos códigos são 95297, 104645, 109555 e 105895, 

mencionados no registro de antecendentes.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a 

motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). No presente caso, inexiste nos autos 

necessidade de valoração desse quesito.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

27. Pena-base: à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é 

que FIXO a pena-base privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 09 

(nove) meses de reclusão, vez que existe uma circunstância judicial 

desfavorável ao réu.

28. Na segunda fase, verifico não existir atenuantes e agravantes a 

serem aplicadas ao caso concreto.

29. Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão de ter 

sido o crime praticado em repouso noturno (art. 155, §1º, CP), ficando a 

pena final em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

30. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 20 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

31. Assim, fixo a pena DEFINITIVA, em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

V. DOSIMETRIA DA PENA – DO FURTO QUALIFICADO NA DATA DE 

17/03/2017 – ART. 155, § 4º, inciso I DO CP.

32. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

33. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não 

devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores 

do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior 

ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Esse 

quesito se apresenta de forma negativa, uma vez que o réu possui 

personalidade voltada à prática de condutas delitivas e responde aos 

processos cujos códigos são 95297, 104645, 109555 e 105895, 

mencionados no registro de antecendentes.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a 

motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). No presente caso, nada existe de relevante 

nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 
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Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

34. Pena-base: existindo uma circunstância desfavorável ao acusado, 

FIXO a pena-base privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 09 (nove) 

meses de reclusão, vez que existe uma circunstância judicial 

desfavorável ao réu.

35. Na segunda fase, conforme determina o art. 65, alínea “d”, do Código 

Penal, aplico a fração de 1/6 com vistas a diminuir a pena aplicada, vez 

que o acusado confessou espontaneamente a prática do delito. Em assim 

sendo, fixo a pena base em 02 (dois) anos. 03 (três) meses e 15 (quinze) 

dias de reclusão.

36. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da 

pena aplicável ao caso.

 37. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 15 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

38. Assim, fixo a pena DEFINITIVA, em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 

15 (quinze) dias de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

VI. DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES

39. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na 

somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL 

de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 

assim como 30 (trinta) dias-multa, as quais torno definitivas para o réu 

VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO.

40. Substituição e suspensão da pena: incabível a substituição/suspensão 

da pena, em razão da falta de requisitos estabelecidos no artigo 44 e 77, 

do Código Penal.

41. Detração penal: Detração penal: diante do total da pena fixada, deixo 

de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, pois sua aplicação não 

traria nenhum resultado prático na atual fase processual, já que o período 

da prisão provisória não corresponde com o total da fração aplicável ao 

caso, de maneira que as questões relativas à detração penal devem ser 

dirimidas pelo juízo execucional no momento oportuno.

42. Ademais, cabe ao juízo da execução adequar o regime de 

cumprimento da pena aplicada à realidade desta comarca, analisando não 

apenas as questões objetivas para a progressão (fração/tempo de 

prisão), mas também aquelas de ordem subjetivas (bom comportamento, 

falta disciplinar, exame criminológico etc), cujas constatações àquele juízo.

43. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de 

réu tecnicamente primário, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda.

44. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, 

do CPP, tendo em vista que o acusado até a presente data não possui 

ainda nenhuma sentença condenatória, sendo tecnicamente primário, 

CONCEDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS

 45. Indenização às vítimas: Considerando que houve pedido expresso na 

denúncia, passo à análise do valor mínimo da indenização, conforme 

prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal e que os bens furtados 

da residência da vítima DEIVISON NOVAES RODRIGUES não foram 

encontrados, condeno o acusado VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO ao 

pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do 

inequívoco dano material suportado pela vítima. A indenização deverá ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso 

(15/03/2017) e de correção monetária pelo INPC desde a data desta 

sentença, até a data do efetivo pagamento. Fica ressalvado o ingresso 

com ação cível para complementação do valor, por se tratar de 

indenização mínima.

46. Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

devendo ser descontadas de eventual fiança prestada.

47. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao 

acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor art. 

1.421 e ser parágrafo único da CNGCGJ/MT.

48. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que:

a) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

d) expeça-se guia de execução penal, ressalvada a hipótese de 

expedição da guia de execução após eventual confirmação da sentença 

condenatória em segunda instância, o que somente poderá ocorrer 

mediante decisão judicial específica; e

e) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

49. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, com o objetivo de por o réu em 

liberdade, se por outro motivo não deva o mesmo permanecer preso.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda/MT, 05 de junho de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155359 Nr: 10526-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Alves de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 23.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

JONAS ALVES DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, natural de Porto Velho/RO, 

nascido em 08.05.1984, filho de Maria Dalva de Oliveira e Jonas Alves de 

Oliveira, como incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2º, inciso II, 

do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 45143 Nr: 1788-52.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pires, Cristiano Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 Vistos, etc. [...] DEFIRO o pedido formulado pela defesa às fls. 154/162 e 

REVOGO o decreto preventivo do acusado LEANDRO PIRES, mediante a 

imposição das seguintes condições:1) Comparecer a todos os atos do 

processo e2) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, sem 

aviso prévio a este Juízo.Recolham-se os mandados de prisão preventiva 

expedidos, expedindo-se o contramandado de prisão.[...] designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 2018, às 

15h00min.Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.Se necessário, 

autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade 

do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) preso(s) em 

unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) 

que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da 

expedição da referida missiva em observância ao teor da Súmula 273 do 

STJ.Por consequência, DETERMINO o desmembramento do feito em 

relação ao réu CRISTIANO DUARTE DA SILVA e, após a regular autuação, 

encaminhem-se os autos secundários ao arquivo provisório com baixa 

n o s  r e l a t ó r i o s  e s t a t í s t i c o s . R e q u i s i t e - s e ,  s e  h o u v e r 

necessidade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159576 Nr: 216-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Assis de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Atanásio dos 

Santos - OAB:MG44801E, MARIANNE TAVARES DA SILVA MARTIN - 

OAB:157229

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que razão assiste ao Ministério Público, 

porquanto não há comprovantes de comparecimento em juízo no período 

mencionado e, portanto, não se implementou o lapso temporal mínimo para 

concessão do indulto natalino.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de declaração do indulto natalino.

DETERMINO vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o 
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Malote Digital oriundo de Uberlândia/MG que noticia a prisão em flagrante 

do recuperando em 23/03/2018.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1662-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Ricardo Hoinasky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que já foi deferido o trabalho externo, sendo 

que não cabe ao Juiz da Execução determinar o local específico de 

trabalho, pois este deverá ser determinado pelo Diretor do estabelecimento 

prisional, conforme a aptidão, disciplina e responsabilidade do 

recuperando, na forma do art. 37 da LEP.

Cumpra-se a decisão anterior.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000269-10.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARQUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença sob 

pena de multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-13.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANDIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do Ministério Público para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-38.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO APARECIDO ORDONHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado das partes para manifestar-se no processo quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000547-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUIMAR FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINIR AQUINO CORREA (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima 

mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) 

demandante ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77265 Nr: 2112-24.2017.811.0014

 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: Antônio Júlio Junqueira Franco, Maria Emília Arruda 

Junqueira Franco, Helena Fausta Junqueira Franco, Ignacia Junqueira 

Franco Paro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

EDGAR ANTONIO PITON FILHO - OAB:95428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 Diante do exposto, porquanto constatada a intempestividade da 

contestação e documentos encartados às fls. 142/193v, DETERMINO seu 

desentranhamento dos autos e, por corolário, DECRETO a revelia do 

requerido, nos termos do que preceitua o art. 344, do NCPC.Via de 

consequência, DOU POR PREJUDICADA a apreciação das questões 

preliminares levantadas em sede da peça contestatória, passando, pois, à 

análise do pedido de produção de provas.II – DO SANEAMENTO DO 

FEITO(...) DOU POR SANEADO o feito, passando, então, à apreciação dos 

pedidos de produção de provas.E, de logo, INDEFIRO a produção de prova 

pericial postulada por ambas as partes, porquanto não justificada a 

pertinência dessa, sendo requerida de forma generalista.Por outro lado, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento 

pessoal dos requerentes e do requerido, motivo pelo qual DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de julho de 2018, às 

14h30min (MT).DEFIRO, também, a juntada de novos documentos aos 

autos até a data da realização da audiência de instrução, a fim de 

oportunizar o contraditório e ampla defesa, quer seja na oralidade, quer 

seja na fase de alegações finais.INTIMEM-SE as partes para depositarem 

nos autos o respectivo rol de testemunhas, no prazo impreterível de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão (NCPC, art. 357, § 4º).Nos termos do 

art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os advogados das partes para que 

intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia 

e hora designada, independente de prévia intimação.INTIMEM-SE as partes 

a comparecerem ao ato, por intermédio de seus advogados 

constituídos.Ademais, RETIFIQUE-SE a capa dos autos excluindo o nome 

de Helena Fausta Junqueira Franco e Ignácia Junqueira Franco Paro do 

polo ativo da ação, uma vez que não compõem a relação processual, 

sendo, apenas, procuradoras do primeiro requerente.Por fim, 

NOTIFIQUE-SE o Sr. Oficial de Justiça para que designe dia e hora para o 

cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse, na forma 

postulada pelos autores.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69279 Nr: 58-22.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Nunes Rocha, Louremberg 

Ribeiro Nunes Rocha, Aminadalb Alves de Souza, Maria José Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, entendo prudente a produção de prova testemunhal para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 399 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 399 de 579



deslinde da questão, motivo pelo qual DEFIRO o pedido subsidiário do 

requerente e, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 

de julho de 2018, às 13h00min (MT).INTIME-SE a parte autora para 

depositar nos autos o respectivo rol de testemunhas, no prazo impreterível 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (NCPC, art. 357, § 4º).Nos termos 

do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUE-SE os advogados da parte demandante 

para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designada, independente de prévia 

intimação.INTIME-SE a parte requerente a comparecer ao ato, por 

intermédio de seus advogados constituídos. Por outro lado, INTIMEM-SE o 

requerido e os confinantes pessoalmente, porquanto representados por 

procuradores.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77305 Nr: 2147-81.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mazarelo Farias Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Roberto Moreira Lima - 

OAB:MT-10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A

 Processo nº 2147-81.2017.811.0014 Código: 77305

VISTO,

 INTIME-SE a parte requerente, para, no prazo legal, manifestar-se, sobre 

o acordo juntado nos autos de fls. 93/94.

Com retorno da manifestação, voltem os autos conclusos para 

homologação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73905 Nr: 481-45.2017.811.0014

 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: Claudenice Paulino Jacó, Hélio Belarmino Jacó, 

Clodomiro Gasparini, Gerson Gasparini, Jair Chagas Gasparini, José 

Francisco Lopes, Evani Pereira Araujo, Pedro Pereira lopes, Leonir Maia 

Lopes, Santa Senhorinha das Chagas Gasparini, Abílio Gasparini, 

Silvanilde Peixoto dos Santos, Vaneide Batista da Silva Santos, Valdir 

Rodrigues dos Santos, Sebastiana Peixoto dos Santos, Valdivina de 

Souza Vilas Boas, Waldeliro Peixoto dos Santos, Ricardo Queiroz Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Nunes Rocha, Louremberg 

Ribeiro Nunes Rocha, Luiz Alberto Goellner, Neuza de Souza Ferreira, 

Silvio R.R. Nunes Rocha, Caroline Goellner, Luiz Alberto Goellner, Darci 

Artur Piva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Claudionor kuster - 

OAB:31103, João Carlinhos Carmago - OAB:46640, Renato Cintra 

Farias - OAB:11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Claudinei Kuster - 

OAB:RS 31.103

 VISTO,

Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por CLAUDELICE PAULINO JACÓ 

E OUTROS em face de ESPÓLIO DE JOAQUIM NUNES ROCHA, já 

qualificados nos autos.

Dessume-se dos autos que as fazendas públicas foram intimadas para 

manifestarem no feito, assim como o requerido foi citado, contudo, 

manteve-se inerte (fls. 408).

No entanto, apenas o confinante Darci Artur Piva deu-se por citado, ao 

comparecer espontaneamente aos autos apresentando a contestação de 

fls. 386/392. Por outro lado, os confinantes Neuza de Souza Ferreira, 

Caroline Goellner e Luiz Alberto Goellner não foram encontrados e 

informado o óbito do confinante Silvio R. R. Nunes Rocha (fls. 373/374).

I – DA REVELIA DO REQUERIDO.

Em detida análise do feito, constata-se que o demandado foi devidamente 

citado, porém, não contestou os fatos articulados na exordial, deixando o 

prazo para tal desiderato transcorrer in albis.

Deste modo, considerando a disciplina ínsita ao art. 344, do NCPC, 

DECRETO-LHE os efeitos da revelia.

II – DAS DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS.

Inobstante a revelia do requerido, verifica-se a existências de pendências 

a serem sanadas previamente à fase de produção de provas.

Deste modo, DETERMINO aos requerentes que, em 15 (quinze) dias:

a) Informem o endereço atualizado dos confinantes não citados;

b) Promovam a substituição processual do confinante falecido;

c) Juntem aos autos os documentos mencionados pela fazenda nacional 

às fls. 410/411.

Registra-se que o não cumprimento das diligências no prazo assinalado 

poderá ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Se cumpridas as diligências, EXPEÇA-SE o necessário para a citação dos 

confinantes não citados, bem como a intimação das fazendas públicas 

estadual e nacional por remessa dos autos.

Após, ENCAMINHE-SE o feito ao CEJUSC para designação de sessão de 

mediação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68175 Nr: 1269-30.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68175

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença intentado por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, em face de ALTEMAR RODRIGUES DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A exequente no petitório de fl. 71 requereu diligências ao Juízo, afim de 

satisfazer da decisão de fl. 65.

Pois bem.

Por conseguinte, INDEFIRO os demais pedidos de diligências junto ao 

BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD, bem como ao SERASA e SIEL, 

pois necessário esclarecer que não cabe ao Juízo fazer cumprir atos 

típicos da parte, substituindo a sua função de diligenciar junto aos órgãos 

públicos, para obter informações do requerido.

Consequentemente, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo legal, 

promova os atos necessários ao andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 753-78.2013.811.0014

 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: Luis Mauro Frederico, Sidney Zampieri Junior, 

Alessandra Moreira Zampieri, Sumaira Faitarouni Frederico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vian, Inácio Camilo Ruaro, Gildemar 

Budke, Deize Rozangela Weiss Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856-MT, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:OAB/MT-7222-B

 VISTO,

De início, denota-se que o requerido foi citado por edital, contudo, até o 

momento não apresentou resposta, motivo pelo qual NOMEIO para atuar no 

feito como curadora especial do demandado a advogada Flavia Venceslau 

Gomes, OAB/MT 16.843, fixando, desde já, honorários advocatícios 

correspondentes a 08 URH, conforme Tabela da OAB/MT.

Por conseguinte, INTIME-SE a causídica supramencionada para que 

decline nos autos, em até cinco (05) dias, se aceita a honrosa nomeação, 

caso em que iniciará a fluência do prazo para a oferta da manifestação 
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competente.

No mais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Fazenda Estadual de fls. 

147/149, motivo pelo qual DETERMINO aos requerentes que, em 60 

(sessenta) dias, juntem aos autos memorial descritivo georreferenciado, 

nos termos do art. 226, da LRP.

Com a juntada, PROCEDA-SE a remessa dos autos à Procuradoria 

Estadual para a manifestação competente, no prazo legal, consignando 

que as diligências junto ao Intermat deverão ser realizadas interna 

corporis, porquanto não compete ao juízo alçar às obrigações da parte.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 190.

Por conseguinte, INTIME-SE o genitor da menor, ora requerente, 

informando que a Sra. Ivone Bonifácio da Silva atuará como facilitadora do 

direito de visitas, nos termos determinados às fls. 162/164, advertindo-o 

que deverá colaborar para a efetivação do comando judicial, de modo que 

qualquer tentativa de obstar a efetivação do direito de visitas poderá 

ensejar-lhe medidas gravosas.

Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a Sra. Ivone Bonifácio da Silva para que, 

desde logo, dê início a sua ingerência para promover o direito de visitas 

assegurado à infante e sua genitora, ora requerida, conforme decisão de 

fls. 162/164.

No mais, considerando que o Município de Poxoréu/MT informou que houve 

o agendamento de consulta médica com psiquiatra para a requerida em 

18.05.2018, OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Saúde para que traga aos 

autos os documentos médicos emitidos na ocasião.

Ciência ao parquet.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78037 Nr: 156-36.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simiro Alves de Araújo, Erotildes Ribeiro de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozair Barcelo Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:18839

 Com efeito, o pedido do demandado cinge-se, essencialmente, ao fato de 

que os autores não são proprietários do imóvel, mas apenas possuidores, 

bem como acerca da não possibilidade de produção de provas até a 

audiência de justificação prévia para infirmar as alegações dos 

demandantes. Entretanto, tratando-se de ação de interdito proibitório, a 

propriedade não tem qualquer relevo, pois o direito que se pretende 

proteger é justamente a posse. Ademais, a audiência de justificação 

prévia tem por finalidade a colheita de informações que deem sustentação 

ao alegado na peça vestibular, de modo que ao requerido não é 

possibilitada a produção de provas. Destarte, diante da imprevisão 

processual da reconsideração, aliada à inexistência de elementos 

capazes de promover o juízo de retratação, INDEFIRO o pedido de fls. 

61/64. No mais, CUMPRA-SE a última parte da decisão de fls. 56/58. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70811 Nr: 939-96.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Perlustrando os autos, verifica-se que até o presente momento os 

confinantes não foram citados, em dissonância ao determinado às fls. 22.

Assim, CITEM-SE os confinantes.

No mais, denota-se que o requerido foi citado por edital, contudo, até o 

momento não apresentou resposta, motivo pelo qual NOMEIO para atuar no 

feito como curador especial do demandado o advogado Elson Sousa 

Miranda, OAB/MT 16.514, fixando, desde já, honorários advocatícios 

correspondentes a 08 URH, conforme Tabela da OAB/MT.

Por conseguinte, INTIME-SE o causídico supramencionado para que 

decline nos autos, em até cinco (05) dias, se aceita a honrosa nomeação, 

caso em que iniciará a fluência do prazo para a oferta da manifestação 

competente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77456 Nr: 2215-31.2017.811.0014

 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: Valdina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 De elementar conhecimento que a ordem de reintegração de posse pode 

ser cumprida independentemente da citação da parte adversa, motivo 

porque DETERMINO ao Sr. Oficial de Justiça que envide diligências para 

fazer valer o disposto na decisão de fls. 42/45v, com a urgência que o 

caso requer.

Ademais, caso o requerido não seja novamente localizado para ser citado, 

INTIME-SE a parte autora para que, em cinco (05) dias, decline nos autos 

endereço atualizado do próprio, ou requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 1139-11.2013.811.0014

 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: Elza Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Vieira de Moura, Gildásio Alves Moura, 

Milton Vieira de Moura, Valdeci Vieira de Moura Rosa, Zilda de Moura 

Moreira, Adelson Vieira Guimarães, Cirlene Vieira Guimarães, Vanderlei 

Vieira Guimarães, João Vieira Guimarães, Oswaldo Vieira Guimarães, 

Juari Vieira Guimarães, Anézio Vieira Guimarães, Maria de Lourdes Vieira 

de Moraes, Rosangela Rodrigues Ferreira, Adevanir Rodrigues Moura, 

Maria Ilda dos Santos, Jacy Moura da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 62913

VISTO,

Trata-se de ação de usucapião especial urbano, ajuizada por ELZA ROSA 

PEREIRA, devidamente qualificada nos autos.

Consta dos autos que os requeridos foram citados por edital, bem como 

às fls. 349 e 356, existem certidões informando que os requeridos não 

apresentaram as contestações no prazo legal.

Considerando a necessidade de nomeação de curador especial, nomeio 

aos requeridos citado por edital, nos termos do artigo 72, II, do Código de 

Processo Civil, o DR. ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - OAB/MT 

12.562, advogado atuante na comarca, a qual deverá ser intimado desta 
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decisão para apresentação de defesa.

Desde já, fixo honorários advocatícios ao advogado acima nomeado, no 

valor mínimo de 05 (cinco) URH, conforme tabela de honorários 

advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26451 Nr: 423-23.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary Alves Tremura Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria dos Reis Juiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Maria de Alencar 

Lopes - OAB:8168/MT

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do complementar, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da executada VALÉRIA DOS REIS JUIZ, CPF 

380.065.961-15, até o limite de R$ 14.970,48 (quatorze mil novecentos e 

setenta reais e quarenta e oito centavos).Por corolário, MANTENHAM-SE 

os autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida 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.Aportado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Por fim, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para 

apresentação de impugnação da penhora da motocicleta, pelos 

executados e, após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar a forma 

que pretende a expropriação do bem.II – DA PENHORA E AVALIAÇÃO DE 

BENS DA EXECUTADAPor fim, INDEFIRO o pedido de envio de carta 

precatória para a comarca de Cuiabá/MT, ante a não indicação de bens à 

penhora pela parte exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12967 Nr: 2117-37.2003.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Pasqual Oliveira Guilherme, Sandra Mara 

Alonso Guilherme, Mario Roberto Hohl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosival Jaques Molina, Terceiros interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane Donha - 

OAB:33609/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 VISTO,

Denota-se dos autos que os autores foram intimados para atenderem as 

exigências da Senhora Registradora, a fim de proceder à abertura da 

matrícula do imóvel usucapido, entretanto, quedaram-se silentes.

Com efeito, exsurge-se que o processo foi julgado e somente encontra em 

trâmite diante das diligências envidadas para a regular abertura da 

matrícula do imóvel objeto da usucapião.

Logo, não tendo os requerentes demonstrado interesse em sanar a 

pendência pela via judicial, inexiste motivos que justifiquem a manutenção 

da marcha processual, de modo que alternativa não resta, senão a 

remessa dos autos ao arquivo.

Registra-se, por pertinente, que as diligências na serventia extrajudicial 

podem ser engendradas pelos autores sem a necessidade de 

determinações judiciais, desde que apresentem cópia do decisum 

prolatado e atendam as exigências do CRI.

Assim, sem maiores digressões, DETERMINO o arquivamento do feito, com 

as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70990 Nr: 1018-75.2016.811.0014

 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: Marly Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão do benefício 

previdenciário de amparo social de prestação continuada à requerente 

MARLY ALVES DE ROCHA, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, 

nos termos do artigo art. 203, inciso V, da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 

8.742/1.993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2.003, devido a partir da data do 

requerimento administrativo (21.07.2015), com a imediata implantação na 

folha de pagamento do requerido.Assinala-se que deverá imperar a regra 

de revisão, a casa biênio, para aferir a presença das condições 

necessárias para a manutenção do benefício.Considerando tratar-se de 

relação não-tributária, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas 

monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e 

acrescidas de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança, na forma do art. 1º=F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09 (Precedente: RE nº 870.947/SE, repercussão 

geral).Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor 

auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados 

necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerenteCONDENO ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono 

da parte requerente, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, § 

4º, inc. III, novo Código de Processo Civil), isentando-o do pagamento das 

custas processuais.Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso 

voluntário, encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se 

proceder ao reexame necessário.Antes, contudo, EXPEÇA-SE o Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) em favor do expert, de acordo com o 

valor fixado a título de honorários periciais, caso ainda não tenha sido 

procedido.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72932 Nr: 2129-94.2016.811.0014

 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: José Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão do benefício 

previdenciário de amparo social de prestação continuada ao requerente 

JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, 

nos termos do artigo art. 203, inciso V, da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 

8.742/1.993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2.003, devido a partir da data do 

requerimento administrativo (24.04.2016), com a imediata implantação na 

folha de pagamento do requerido.Assinala-se que deverá imperar a regra 

de revisão, a casa biênio, para aferir a presença das condições 

necessárias para a manutenção do benefício.Sobre as parcelas vencidas 

deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem 

como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo 
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Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em 

conformidade com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 

4.357.Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor 

auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados 

necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente:CONDENO ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono 

da parte requerente, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, § 

4º, inc. III, novo Código de Processo Civil), isentando-o do pagamento das 

custas processuais.Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso 

voluntário, encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se 

proceder ao reexame necessárioAntes, contudo, EXPEÇA-SE o Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) em favor do expert, de acordo com o 

valor fixado a título de honorários periciais, caso ainda não tenha sido 

procedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62902 Nr: 1133-04.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Rosa Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria 

rural por idade à requerente MÁRCIA ROSA FERREIRA RIBEIRO como 

trabalhadora rural, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, nos termos 

do artigo 143 da Lei 8.213/91, a partir da data da propositura da ação 

(23.09.2013), com a imediata implantação na folha de pagamento do 

requerido. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 

0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, 

devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), em conformidade com a modulação dos efeitos da 

decisão proferida na ADI 4.357.Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 

– CGJ, para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo 

os dados necessários à implantação do benefício em favor da 

requerente:Nome da segurada: MARCIA ROSA FERREIRA RIBEIRO.CPF nº 

886.216.931-00.Pis/pasep: Não consta.Benefício Concedido : 

Aposentadoria Rural por idade.RMI - Renda mensal inicial: 01 (um) salário 

mínimo.DIB - Data do início do Benefício: 23.09.2013.DIP – Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença.Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.CONDENO 

ainda o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento 

dos honorários advocatícios, em favor da causídica da autora, o qual 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença (art. 85, § 4º, inc. III, Novo Código de 

Processo Civil), isentando-o do pagamento das custas 

processuais.Considerando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário (EREsp n.º 934.642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 

julgado em 30-06-2009).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64487 Nr: 909-32.2014.811.0014

 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): Zulmira de Siqueira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos à execução apenas para reduzir o valor da multa coercitiva ao 

patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Em vista da sucumbência 

recíproca, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar a 

requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), ficando os 40% (quarenta por cento) restantes dos honorários 

advocatícios a cargo do instituto embargante.Todavia, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança em relação à embargada, eis que beneficiária da 

gratuidade de justiça, sendo VEDADA, ainda, a compensação de 

valores.ISENTO o INSS do pagamento de custas processuais.Transitada 

em julgado, EXTRAIA-SE cópia do decisum e TRANSLADE-SE aos autos 

em apenso.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63141 Nr: 1322-79.2013.811.0014

 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: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigheri & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR, Geovani Luiz 

Munari Lothammer - OAB:MT 14554, Vinicius Manoel - OAB:OAB/SP 

318.862, Wesley Leandro Damasceno - OAB:MT 14.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Aparecido Aquino 

Cabriote - OAB:MT/8.869, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação para CONDENAR a requerida ao pagamento de danos 

materiais no importe de R$ 45.730,66 (quarenta e cinco mil, setecentos e 

trinta reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser atualizado com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.Em vista da mínima 

sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por 

cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerida, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 1134-86.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Maria Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, NÃO ACOLHO a execução de pré-executividade 

apresentada.Não obstante, DETERMINO à exequente que, no prazo de 

cinco (05) dias, apresente cálculos de execução, consoante os 

parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 

870.947/SE, com repercussão geral.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72442 Nr: 1848-41.2016.811.0014

 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: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Coité Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Lopes de Oliveira 

Casatti - OAB:/MT 19.727-O, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudson Rosa da Silva - 
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OAB:14165/MT, Raul Antunes Macedo - OAB:MT/15674

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE a ação anulatória e 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, tão somente para 

CONDENAR a reconvinda CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA. ao 

pagamento da dívida no valor de R$ 10.644,88 (dez mil, seiscentos e 

quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data do vencimento da obrigação.Em vista 

da mínima sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerida, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-61.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FERREIRA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000052-61.2017.8.11.0014. REQUERENTE: LUCIMAR FERREIRA AFONSO 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A VISTO, Considerando o 

cumprimento da condenação imposta, conforme ID n.º 13273219, 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos, diretamente na conta indicada pela promovente, no ID n. 

13321170. Após, cumpridas todas as deliberações, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu-MT, 29 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000076-89.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000076-89.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: AGNALDO PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, 

Considerando o cumprimento da condenação imposta, conforme ID n.º 

13433451, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos, diretamente na conta indicada pelo promovente, 

no ID n. 13438581. Após, cumpridas todas as deliberações, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu-MT, 30 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-08.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEZERRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010209-08.2016.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA BEZERRA DA LUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 

43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. 

INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de 

maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-70.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

IZANILDES FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000129-70.2017.8.11.0014. REQUERENTE: IZANILDES FERNANDES DE 

SOUSA, JOSE ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 

e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a parte 

apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-46.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000150-46.2017.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 

43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da 
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justiça à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. 

INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de 

maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GESIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000021-07.2018.8.11.0014. REQUERENTE: GESIRLENE SOUSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A VISTO, 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da 

Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 22 de maio de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-40.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000034-40.2017.8.11.0014. REQUERENTE: LEONCIO VIEIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos 

legais. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, 

no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal 

do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de 

maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000015-34.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000015-34.2017.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SANTOS 

E SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos 

legais. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, 

no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal 

do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de 

maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-49.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000111-49.2017.8.11.0014. REQUERENTE: JURACI LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos 

legais. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, 

no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal 

do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de 

maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SANTANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000020-22.2018.8.11.0014. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

SANTANA DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 43 da Lei 

nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de maio de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-58.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VANDILSON JUNIOR MIRANDA DE SOUZA (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000037-58.2018.8.11.0014. REQUERENTE: VANDILSON JUNIOR 

MIRANDA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO, 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da 

Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 29 de maio de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-43.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VANDILSON JUNIOR MIRANDA DE SOUZA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000038-43.2018.8.11.0014. REQUERENTE: VANDILSON JUNIOR 

MIRANDA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, Certificada a tempestividade, 

RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que 

preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 29 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-23.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000061-23.2017.8.11.0014. REQUERENTE: RITA DE CASSIA RAMOS 

REQUERIDO: OI S/A VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada 

para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 30 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-51.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU - ITAUCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010286-51.2015.8.11.0014. REQUERENTE: JOAO BATISTA BORTOLOTTE 

XAVIER REQUERIDO: BANCO ITAU - ITAUCARD VISTO, Cuida-se o 

petitório de id. 12961659, onde a parte promovente manifesta com a não 

concordância dos cálculos apesentados pela promovida no id. 12199571. 

Pois bem. Exsurge-se que o requerente consubstancia seu requerimento 

informando que não concorda com os cálculos apresentados, e requer a 

realização de um novo cálculo dentro dos parâmetros normais de janeiro a 

agosto de 2015 da dívida em questão e que se realize, um parcelamento 

em conformidade com a correção vigente. Entretanto, em que pese o 

requerente ter consignado na petição de ID id. 12961659, a sua não 

concordância com os cálculos, verificasse que o mesmo desde o período 

de ajuizamento da ação, deixou de efetuar o pagamento de parcela da 

dívida, bem como seu pedido inicial cinge-se única e exclusivamente 

quanto a revisão dos juros em relação ao parcelamento da fatura de 

cartão de crédito que a época estavam em 15% ao mês. Pois bem, 

verifica-se que o comando sentencial foi procedente para determinar a 

revisão dos juros cobrados no parcelamento do cartão de crédito, 

reduzindo-os ao patamar de 7,04% ao mês. Posto isso, NÃO CONHEÇO o 

petitório de id. 12961659. Inobstante, INTIME-SE o promovente para efetuar 

o pagamento da dívida atualizada conforme os cálculos apresentados no 

id. 12199571. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de 

maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-88.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN BRAGA VAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010042-88.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: GEOVAN BRAGA VAZ 

EXECUTADO: VIA VAREJO S/A VISTO, Ante o teor da certidão de id. 

13287239, INTIME-SE a parte executada para efetuar o pagamento do 

valor remanescente da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso 

de não pagamento, voltem-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes que o caso requer. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 23 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-05.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT5629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JORGE MATORIZEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010054-05.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ADRIANO FERNANDES SA 

REQUERIDO: JORGE MATORIZEN VISTO, INTIME-SE, o requerente pela 

derradeira vez, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da 

proposta de acordo apresentada pelo requerido no id. 7218725. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – 

MT, 23 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-04.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA LEAL MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000017-04.2017.8.11.0014. REQUERENTE: TAYNARA LEAL 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

VISTO, Considerando o certificado retro, INTIME-SE a parte requerida para, 

no prazo legal, manifestar se houve o pagamento dos honorários 

advocatícios, em caso negativo, requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 23 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-36.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010007-36.2013.8.11.0014. REQUERENTE: NAYARA SANTOS DE 

MORAES NERES DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, 

Procedidas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu – MT, 24 de maio de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010085-93.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BENTA DE SOUZA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010085-93.2014.8.11.0014; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: SONIA BENTA DE SOUZA NERY Parte Ré: 

EXECUTADO: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA, NOVO MUNDO MOVEIS 

E UTILIDADES LTDA VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível 

verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao 

feito comprovante do pagamento do valor remanescente da condenação. 

Intimada, a parte requerente concordou com os valores depositados, 

informando, pois, as conta bancária para a transferência do montante 

depositado, mediante a expedição de alvará. Diante do exposto, 

vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de liberação e levantamento na forma indicada pelo causídico no id 

12504603, em favor da promovente, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 13 de abril de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000237-65.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL PERES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000237-65.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JUVENAL PERES FAGUNDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido 

de reparação por dano moral e pedido de tutela antecipada, ajuizada 

JUVENAL PERES FAGUNDES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

S/A, ambos já devidamente qualificados. Argumenta a parte autora, em 

síntese, que fora impedida de realizar compras a prazo, em razão da 

anotação de seu nome no cadastro de inadimplentes realizada pela 

requerida, em razão de dívida inexistente com valores exorbitantes. Narra, 

ainda que procurou a requerida e renegociou a dívida, mas mesmo sem ter 

nenhuma notificação, fora surpreendido com a inscrição de seu nome no 

sistema Serasa Neste contexto, pugna pela antecipação dos efeitos da 

tutela para que a requerida proceda com a exclusão do seu nome do rol 

de mal pagadores, sob pena de aplicação de multa diária. Requer ainda a 

inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e a procedência da ação. Pois bem. De início, cumpre salientar que o 

instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, 

entregando à parte autora a própria pretensão deduzida em juízo, 

tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que 

através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar os 

prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. É consabido que para a concessão da tutela antecipada 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora no rol de maus 
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pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, 

notadamente quando pretende ter acesso ao crediário, porém, é obstado 

em razão da anotação. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, 

diante da afirmação de que o débito que ensejou a negativação de seu 

nome encontra-se com valores acima da normalidade do histórico de 

consumo apresentado, mormente porque os documentos juntados aos 

autos corroboram as alegações da parte requerente de que satisfez a 

dívida. Portanto, o aumento da fatura de energia elétrica de forma 

repentina, com valores que extrapolam em muito a normalidade das contas 

anteriores, e sendo o requerente o mais vulnerável da relação de 

consumo, consequentemente deve haver a baixa da anotação restritiva ao 

crédito. De inteira pertinência ao tema versado, vejamos a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INDENIZAÇÃO - EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTRO DE 

INADIMPLENTES EM TEMPO RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, é ônus do credor a retirada 

da restrição do nome do devedor de cadastro de inadimplentes após o 

pagamento do débito que motivou a inscrição, devendo ser realizada em 

tempo razoável, sob pena de o responsável pelo abono ser 

responsabilizado por dano moral que vier a ser causado. O Tribunal de 

origem consignou ter havido a retirada em tempo razoável para se tomar 

as providências administrativas necessárias após a quitação da dívida. 

Infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do 

conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp 

406689/SP, T4, j. 05.05.2015, Rel. Min. Marco Buzzi). Não isso bastasse, 

para demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se que 

estando pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a 

retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de inadimplentes é 

medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo à empresa requerida. Sendo assim, cumpre mencionar 

que resta comprovada a prova inequívoca e o dano irreparável ou de difícil 

reparação, conforme exige o artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o 

que consta nos autos, o nome da parte autora foi mantido nos órgãos de 

restrição ao crédito, causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o 

anátema de mal pagador, e impedindo-lhe, por conseqüência, o acesso ao 

crediário. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer 

confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas 

que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos 

fatos que gravitam em torno da presente demanda. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, DEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do 

nome do requerente JUVENAL PERES FAGUNDES do cadastro de 

restrição ao crédito SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, 

até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e SERASA 

para que no prazo de 05 (cinco) dias proceda à baixa da inscrição 

efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em relação à dívida 

discutida. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Por fim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 24 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-74.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000217-74.2018.8.11.0014. REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A VISTO, Trata-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela provisória, 

ajuizada por VALDEMIRO JOSE DA SILVA em face de VIVO S.A, ambos já 

devidamente qualificados. Argumenta o autor, em síntese, que ao tentar 

realizar compras no crediário, fora surpreendido ao ser informado que 

existia anotação de seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão de 

lançamento realizado pela parte requerida, referente a uma conta 

telefônica de uma linha já cancelada anteriormente. Neste contexto, pugna 

pela antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida proceda com 

a exclusão do seu nome do rol de mal pagadores, sob pena de aplicação 

de multa diária. Requer ainda a inversão do ônus da prova, a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação. Pois bem. De 

início, cumpre salientar que o instituto da tutela antecipada visa adiantar os 

efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que através dela a parte requerente não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. É consabido que para a concessão da 

tutela antecipada imprescindível se faz a probabilidade do direito 

pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do 

feito. Essa é a dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora no rol de maus 

pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, 

notadamente quando pretende realizar compras a crédito, conforme 

informado. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante da 

afirmação de que o débito que ensejou a negativação de seu nome jamais 

existiu, eis que a parte requerente havia cancelado a conta telefônica com 

a requerida, um mês antes ao mês que se refere na cobrança em análise. 

De inteira pertinência ao tema versado, o E. Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso (TJMT), já pontuou: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO 

INDEVIDO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C 

CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO 

LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PEDIDO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO 1º APELANTE – PREPARO NÃO 

RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – MENSALIDADES COBRADAS 

INDEVIDAMENTE – DÍVIDA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO 

MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRORCIONALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO 

FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Ap 81040/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, 

Publicado no DJE 13/10/2015) Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a exigibilidade do débito, a retirada do nome do suposto 

devedor nos cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. Além 

disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a prova 

inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o 

artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, o nome 

da parte autora foi lançado nos órgãos de restrição ao crédito, 
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causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o anátema de mal 

pagador, e impedindo-lhe, por conseqüência, o acesso ao crediário. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome do requerente 

VALDEMIRO JOSE DA SILVA dos cadastros de restrição ao crédito SPC e 

SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do 

presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no prazo 

de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome da 

parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 23 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-46.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000193-46.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA HELENA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTO, Trata-se de ação de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, 

indenização por danos morais e pedido liminar proposta por MARIA 

HELENA DA SILVA, em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, ambas 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a intimação da parte 

requerente na pessoa de seu advogado para que, nos termos dos artigos 

321, do NCPC, emendasse a inicial no sentido de carrear cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de residência aos autos, esta 

permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, consoante certificado retro. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que a parte 

autora, malgrado devidamente intimada, não promoveu à emenda da 

exordial. Assim, o caso dos autos comporta a extinção sem resolução de 

mérito. Neste particular, são os precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

284, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. 

Oportunizado à parte prazo para a emenda da inicial, sua inércia 

acarretará o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do 

processo sem julgamento do mérito. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (STJ, AgRg no REsp 1176832/RJ, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, j. 04.04.2013). Diante do exposto, considerando o não atendimento 

a intimação da parte autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, 

com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 24 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-31.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000194-31.2018.8.11.0014. REQUERENTE: EVANDRO SILVA COUTINHO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTO, Trata-se de ação de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, 

indenização por danos morais e pedido liminar proposta por WENDER 

BARCELLO SABINO, em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, ambas 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a intimação da parte 

requerente na pessoa de seu advogado para que, nos termos dos artigos 

321, do NCPC, emendasse a inicial no sentido de carrear cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de residência aos autos, este 

permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, consoante certificado retro. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que a parte 

autora, malgrado devidamente intimado, não promoveu à emenda da 

exordial. Assim, o caso dos autos comporta a extinção sem resolução de 

mérito. Neste particular, são os precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

284, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. 

Oportunizado à parte prazo para a emenda da inicial, sua inércia 

acarretará o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do 

processo sem julgamento do mérito. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (STJ, AgRg no REsp 1176832/RJ, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, j. 04.04.2013). Diante do exposto, considerando o não atendimento 

a intimação da parte autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, 

com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 24 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-17.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000182-17.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ELIANE MARIA OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, Trata-se de 

ação de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 
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danos morais proposta por ELIANE MARIA OLIVEIRA RODRIGUES, em face 

de BANCO BRADESCO S.A., ambas devidamente qualificados nos autos. 

Determinada a intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado 

para que, nos termos dos artigos 321, do NCPC, emendasse a inicial no 

sentido de carrear o comprovante de residência aos autos, esta 

permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, consoante certificado retro. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que a parte 

autora, malgrado devidamente intimada, não promoveu à emenda da 

exordial. Assim, o caso dos autos comporta a extinção sem resolução de 

mérito. Neste particular, são os precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

284, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. 

Oportunizado à parte prazo para a emenda da inicial, sua inércia 

acarretará o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do 

processo sem julgamento do mérito. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (STJ, AgRg no REsp 1176832/RJ, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, j. 04.04.2013). Diante do exposto, considerando o não atendimento 

a intimação da parte autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, 

com fulcro no artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos, com observação das formalidades legais. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 24 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 361 Nr: 179-28.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB. FINANCEIRA S.A -CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVEST.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA ANUNCIAÇÃO COUTINHO, ELMIRO 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO KENJI RIBEIRO - 

OAB:110427/SP, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24479 Nr: 1726-15.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não foi possível expedir o RPV em favor da autora, 

tendo em vista que o sistema EPrecWeb retorna a seguinte mensagem em 

anexo: "O beneficiário Ilda Ferreira Alves está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva.". 

Portanto, intimo a parte autora para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64485 Nr: 1407-03.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO, RUBENS DIAS, 

AMELIA JUNCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:4.903/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, RAÍSSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR, na qualidade de 

advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16867 Nr: 81-23.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAZIO MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 86. 

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.: 30263 Nr: 1017-09.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAZIO MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 64. 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.: 57629 Nr: 2739-73.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONTANO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - 

OAB:6125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 83. 

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.: 68660 Nr: 217-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONTANO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - OAB:17802, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBERT SARAIVA SAMPAIO - 

OAB:14648 OAB/MS, JOÃO BATISTA TRINDADE RODRIGUES - 

OAB:9568 OAB/MS, JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - OAB:6125-B

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 

123. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para apresentar manifestação no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 2157-78.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE OLIVEIRA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO ELIAS ROVARIS, EDEVALDO 

ROVARIS, GENOINO SPENASSATTO, JENNIFER LISIA CARLOT ROVARIS, 

VALDOCIR PAULO ROVARIS, ESTER DE LOURDES BERTE ROVARIS, 

JOVELINA SPENASSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, CARINE KUHN - OAB:33.460/SC, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4427/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

TERCEIROS AUSENTES E INCERTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2157-78.2011.811.0033 – Código 31402

ESPÉCIE: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: CELSO DE OLIVEIRA E OUTROS

PARTE RÉQUERIDA: ATILIO ELIAS ROVARIS e EDEVALDO ROVARIS e 

JENNIFER LISIA CARLOT ROVARIS e VALDOCIR PAULO ROVARIS e 

ESTER DE LOURDES BERTE ROVARIS e GENOINO SPENASSATTO e 

JOVELINA SPENASSATTO

FINALIDADE: CITAR TERCEIROS AUSENTES E INCERTOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: (...) o Requerentes são legítimos proprietários de 

uma área de 725 há, constantes na Matrícula 1.060. O imóvel dos 

Requerentes é parte de uma gleba de terras, denominada Fazenda Bela 

Vista, encravada na Gleba Birigui, no Município de Nova Maringá MT, com 

área total de 1.452 há, em condomínio com Darcy Versiani da Silva, qu7e é 

proprietário dos 727 há restantes.

 DECISÃO/DESPACHO: Visto.Não obstante a impugnação à contestação 

de f. 395/414, certifique a Secretaria se o Denunciante à Lide – 

requeridos, foram intimados para manifestar sobre a contestação 

apresentada pelos Denunciados, Genoino e Jovelina Spenassatto. Se 

negativo, intimem-os para manifestação, em 10 (dez) dias, já que 

apresentadas preliminares e documentos e, inclusive, novo pedido de 

denunciação da Lide a José Carlos Correia Ramos. Além disso, 

compulsando os autos, verifica-se que os requeridos apresentaram a tese 

defensiva/alternativa da usucapião, razão porque devem ser intimados os 

entes públicos, União, Estado e Município, para que informem eventual 

interesse jurídico na demanda, bem como, citados por edital, terceiros 

ausentes e incertos. Após, voltem para saneamento do feito, análise das 

demais preliminares não analisadas às f. 279/280v, fixação dos pontos 

controvertidos e deferimento das provas requeridas pelas partes.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Margareth Dias 

de Castro, digitei.

São José do Rio Claro - MT, 4 de junho de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77820 Nr: 557-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MATUSZEWSKI, Claudiane 

Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BEVILACQUA - 

OAB:18.788 OAB/MT, JOÃO FRANCISCO MATARA JUNIOR - OAB:6226 

OAB/RO

 (...) É o relato do essencial. Fundamento e Decido.2. Inexistindo qualquer 

questão preliminar invocada na resposta à acusação e inocorrente 

qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 

do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 (dez) de julho de 2018, às 

17h00min.3. Prestei, nesta data, informações ao Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o ,  r e f e r e n t e  a o  H a b e a s  C o r p u s  n º 

1005943-71.2018.8.11.0000, conforme razões expostas no incluso Ofício 

nº 35/2018/GAB, o qual determino a juntada.4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária, com urgência por se tratar de processo com réu preso, as 

seguintes providências:a)INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s 

denunciado(a)s, a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s)/informante(s) 

arroladas na denúncia e na resposta à acusação.Em se tratando de 

vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes fora desta 

Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo deprecado, 

instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na CNGC, com 

prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. 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)DEPREQUE-SE os 

interrogatórios dos réus à Comarca de São Miguel do Guaporé – 

RO.c)CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.d)INTIME-SE, via 

DJE, o advogado do réu Claudemir Matuszewaki.Publique-se e cumpra-se, 

com urgência.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40133 Nr: 2292-42.2011.811.0049

 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: WALTER DE SOUZA FREITAS, CELMA ROSA PEREIRA 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450, FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - 

OAB:17167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, 

TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A/MT

 Vistos.

Analisados os autos verifico que o caso requer a inspeção Judicial in locu, 

uma vez que a área do litigio não está claramente materializada no terreno 

(apenas em croqui e mapas pouco precisos), assim designo inspeção 
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Judicial para o dia 18 de junho de 2018, às 12:00 horas, (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), saindo da sede do P.A Santa Clara, podendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus patronos e assistentes 

técnicos ocasião em que o Magistrado ouvirá vizinhos e percorrerá a área 

do Litigio.

Dentro do poder geral de cautela, determino as partes que se abstenham 

de promover qualquer alteração no imóvel objeto desta demanda, sob 

pena de configurar ato atentatório a dignidade da Justiça, que poderá 

acarretar multa de 20% do valor da causa, sem prejuízo de eventual 

responsabilização criminal. Oficie-se a Policia Militar para destacar uma 

Guarnição para acompanhar os trabalhos da inspeção Judicial.

 Intime-se as partes.

Quanto aos demais pedidos pendentes, postergo a análise para data 

posterior a este ato designado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9931 Nr: 1873-32.2005.811.0049

 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: CELMA ROSA PEREIRA DE FREITAS, WALTER DE 

SOUZA FREITAS, DIVINO ETERNO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DO COUTO RIBEIRO VIEIRA, 

HERMINIO CABRAL VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIER FELES FERREIRA - 

OAB:7.630/GO, CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE ANDRADE - 

OAB:7.450, CLARIMEE SOUZA DE MENEZES - OAB:5294-MT, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:12.770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE 

SALES - OAB:17167/MT, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALARICO FERNANDES JUNIOR 

- OAB:8602/GO

 Vistos.

Analisados os autos verifico que o caso requer a inspeção Judicial in locu, 

uma vez que a área do litigio não está claramente materializada no terreno 

(apenas em croqui e mapas pouco precisos), assim designo inspeção 

Judicial para o dia 18 de junho de 2018, às 12:00 horas, (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), saindo da sede do P.A Santa Clara, podendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus patronos e assistentes 

técnicos ocasião em que o Magistrado ouvirá vizinhos e percorrerá a área 

do Litigio.

Dentro do poder geral de cautela, determino as partes que se abstenham 

de promover qualquer alteração no imóvel objeto desta demanda, sob 

pena de configurar ato atentatório a dignidade da Justiça, que poderá 

acarretar multa de 20% do valor da causa, sem prejuízo de eventual 

responsabilização criminal. Oficie-se a Policia Militar para destacar uma 

Guarnição para acompanhar os trabalhos da inspeção Judicial.

 Intime-se as partes.

Quanto aos demais pedidos pendentes, postergo a análise para data 

posterior a este ato designado.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 04 de junho de 2018.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33077 Nr: 1479-86.2013.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBG, MADQG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 Por conseguinte, julgo procedente o presente processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Intimem-se os requerentes para que se manifestem nos autos 

informando se tem interesse na alteração do nome da adotada, no prazo 

de 05(cinco) dias.Transitado em julgado, expeça-se o competente 

mandado dirigido ao Cartório de Registro Civil competente, no sentido de 

cancelar o assento original, lavrando-se outro no qual conste o nome dos 

requerentes e seus ascendentes, respectivamente, como pai e mãe e 

avós do adotando, observando-se ainda as demais recomendações do 

art. 47 do ECA, inclusive atentando para não constar do assento qualquer 

observação sobre a origem do ato. Oportunamente, proceda-se baixa na 

distribuição e arquive-se.Sem custas, nos termos do item 4.2.2 da 

CNGC/MT. Honorários indevidos.Dou por publicada a presente sentença 

com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme 

dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Às providências, observando-se 

as normas contidas na CNGC/MT (itens 4.1.4 e demais aplicáveis na 

espécie) e, se for o caso, aquelas relativas ao CEJA.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43083 Nr: 807-73.2016.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DA PRIMEIRA HABITAÇÃO DA CIDADE 

DE ALTO GARÇAS - HABITA, ALINE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Portanto, com fundamento legal no artigo 312, parágrafo único, e no artigo 

282, §§ 4° e 6° do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão domiciliar 

concedida a acusada LETÍCIA DA SILVA MENDONÇA, pelo que, DECRETO 

O RESTABELECIMENTO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE o necessário para a fim de restabelecer a prisão preventiva 

da paciente imediatamente.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

De Alto Araguaia/MT para Alto Garças/MT, 04 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52779 Nr: 3172-66.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GONÇALVES LOPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a certidão de oficial de justilça, de REF. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42513 Nr: 605-96.2016.811.0035

 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: PHIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem sobre o laudo de DNA de REF. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 47350 Nr: 630-75.2017.811.0035

 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: Robson Fraga Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Alberto Fraga Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que dê 

prosseguimento, em razão da expiração da suspensão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35317 Nr: 1207-58.2014.811.0035

 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: IGDSG, SGDSG, Noemi Gonçalves dos Santos, DINAIR 

GONÇALVES DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RICARDO SILVA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para que se 

manifeste sobre o laudo de avaliação de REF. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51396 Nr: 2691-06.2017.811.0035

 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: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRABEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:OAB/MS 18.941, JULIA STEFANELLO PIRES - OAB:21073

 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. 15, com diligência negativa de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37274 Nr: 145-46.2015.811.0035

 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 Aparecida Pinheiro

 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 ao autor, para que se 

manifeste acerca de seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37412 Nr: 226-92.2015.811.0035

 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: Dalzirene Ribeiro e Silva

 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 ao autor, para que se 

manifeste acerca de seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37079 Nr: 13-86.2015.811.0035

 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 Rosa Barbosa

 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 ao autor, para que se 

manifeste acerca de seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54847 Nr: 691-96.2018.811.0035

 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: Valmir Antonio da Silva- ME, Valmir Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Mendonça Silva 

Moura - OAB:29.761, Adriane Pereira de Lima - OAB:29.761/GO, 

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - OAB:136087

 Com essas considerações e fundamentos, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, e DETERMINO que os requeridos procedam 

imediatamente a/o baixa/cancelamento do protesto objeto da presente 

demanda junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Alto Garças/MT 

(instrumento nº 4117), e com a/o baixa/cancelamento nos nomes dos 

requerentes dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e afins), 

sob pena de multa diária, a partir do descumprimento da mesma.III – 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

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32671 Nr: 452-57.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Aparecido Rodrigues Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núbia Carla Luiz Mendes - 

OAB:14.335-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO APARECIDO RODRIGUES 

SANTOS, data de nascimento: 08/11/1986, 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: AUTOS N.º 452-57.2014.811.0092 – Cód. 32671DENUNCIADO: 

RONALDO APARECIDO RODRIGUES SANTOSVistos etc.Trata-se de ação 

penal pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

em desfavor de Ronaldo Aparecido Rodrigues Santos pelo cometimento, 

em tese, do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 

129, §9º c/c art. 71 ambos do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006).Consta 

do referido procedimento investigatório que, no dia 24-04-2014, por volta 

das 09h00min, nesta urbe, na residência de uma amiga da vítima, o 

denunciado ofendeu a integridade corporal da ofendida Leidiane Alves da 

Silva, sua ex-companheira, dando-lhe vários socos contra seu rosto, bem 

como diversos puxões de cabelo.Neste mesmo espaço de tempo, após a 

ofendida ter ido a sua residência, o acusado adentrou o local e novamente 

agrediu a vítima com puxões de cabelo e chutes, só vindo a cessar as 

agressões, por intervenção de um vizinho. A denúncia foi recebida em 20 

de maio de 2014.Devidamente citado (fl. 97), o acusado apresentou 

defesa às fls. 107/108.Designada audiência de instrução e julgamento, as 

testemunhas Jordão Cardoso Mateus e Dayanne Malheiro da silva foram 

ouvidas (fls. 121/122). Por fim o réu foi interrogado.Em sede de audiência 

de instrução e julgamento foram colhidas as alegações finais do Ministério 

Público, conforme mídia de fl. 123.Encerrada a instrução processual, a 

defesa apresentou alegações finais às fls. 126/132.E os autos vieram 

conclusos.Relatei o necessário, fundamento e decido.A materialidade 

delitiva restou comprovada pelo exame de corpo de delito (fls. 17/18) e 

mapa topográfico (fl. 19).A autoria, outrossim, não comporta dúvidas, pois 

as provas produzidas no presente procedimento apontam cabalmente a 

autoria do crime em análise.A testemunha Dayanne Malheiro da Silva 

narrou em juízo que a vítima foi agredida pelo acusado, in verbis: “(...) Eu 

abrir a porta pra ele, ae ele foi direto pro quarto onde ela estava, ae ela 

começou a gritar falando que o acusado estava batendo nela, corri na 

janela para ver o que estava acontecendo, quando vi ele em cima dela 

dando socos, de imediato mandei ele respeitar a minha casa e ir embora 

(...) questionada quanto a outra agressão ocorrida na residência da vítima 

respondeu que: ficou sabendo, pois a vítima a contou quando estavam a 

caminho da delegacia para prestar depoimento (...)”. sic.O mapa 

topográfico atesta que a vítima apresenta hematomas com equimose na 

área nasal (fl.19).Logo, através dos depoimentos prestados, bem como 

pela prova pericial produzida resta incontestável a materialidade e a 

autoria do delito, uma vez que as testemunhas prestaram declarações 

concretas afirmando ter sido o réu o autor das agressões.O e. TJMT já 

decidiu em casos semelhantes:APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES 

CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 

PLEITO À ABSOLVIÇÃO - CARÊNCIA DE PROVAS - PRETENSÃO 

INSUSTENTÁVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 

PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E CONVINCENTE - EXAME DE CORPO DE 

DELITO EFICAZ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É 

insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime 

estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de 

corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem 

violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da 

vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se 

de maior força probatória (Ap, 60371/2011, DES. MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/11/2011, 

Data da publicação no DJE 13/12/2011).Devidamente interrogado, ciente 

do direito de permanecer calado, o negou todas as acusações que lhe 

foram feitas, informando apenas que entrou em luta corporal com a vítima, 

vindo a cair ao chão.O laudo e as fotos são claros ao demonstrar a 

existência de lesões no rosto da vítima.O e. TJMT já decidiu em casos 

semelhantes:APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 

ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO 

EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. “É insustentável a absolvição quando a 

materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos 

da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos 

em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; 

sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as 

demais provas, reveste-se de maior força probatória.” (TJMT, Apelação 

Criminal nº 22567/2012) (Ap, 31267/2013, DES.MARCOS MACHADO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 30/10/2013, Data da 

publicação no DJE 07/11/2013)RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

LESÃO CORPORAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – 

ABSOLVIÇÃO – ALEGADO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – EMBRIAGUEZ 

VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO 

AGENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, SOBRETUDO 

POR MEIO DOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E 

TESTEMUNHAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA 

SUSTENTAR O DECRETO SANCIONATÓRIO – APELO DESPROVIDO. É 

imperiosa a manutenção da sentença condenatória se os elementos 

probatórios juntados ao processo evidenciam de forma clara e induvidosa 

a prática delitiva de lesão corporal com as implicações da Lei Maria da 

Penha, consubstanciada não apenas nas declarações da vítima na fase 

judicial, mas também nos depoimentos de um dos policiais militares que a 

socorreu, cujas assertivas evidenciam de forma induvidosa as agressões 

por ela sofridas. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade do 

crime de ameaça, porquanto se a ação do acusado foi livre no ato de 

ingerir bebida alcoólica, poderá ser responsabilizado pelo resultado, de 

acordo com a teoria actio libera in causa. (Ap, 76999/2013, DES.LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 

27/11/2013, Data da publicação no DJE 09/12/2013)A defesa, em suas 

alegações finais, relata que a vítima foi responsável pelos fatos, pois o 

acusado em um primeiro momento teria sido agredido pela vítima, alegando 

que teria apenas se defendido das agressões perpetradas por Leidiane. 

Assim sendo, a defesa deseja que seja reconhecida a excludente de 

ilicitude da legítima defesa.Tal instituo é assim descrito em lei:Art. 23 - Não 

há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade; II - 

em legítima defesa;III - em estrito cumprimento de dever legal ou no 

exercício regular de direito. Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, 

usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, 

atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.Entendo que no caso em tela 

não foi narrado por nenhuma das testemunhas/informantes, a existência 

de injusta agressão atual ou eminente, ao agressor. As provas existentes 

nos autos demonstram que o acusado agiu de forma desproporcional, 

violenta e sem motivo aparente para com a vítima. Deste modo, afasto a 

tese defensiva de legítima defesa.Logo, como acima demonstrado, resta 

evidente a existência dos delitos, os quais foram praticados em 

continuidade delitiva.DISPOSITIVO.ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que 

dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo 

Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado Ronaldo 

Aparecido Rodrigues Santos pela prática do delito de lesão corporal no 

âmbito de violência doméstica, em crime continuado (art. 129, §9º, c/c art. 

71, todos do Código Penal), de modo que passo a dosar as respectivas 

penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, 

caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA.Em relação aos delitos imputados ao 

denunciado, considerando o mesmo juízo de reprovabilidade, impõe-se 

única análise das diretrizes do artigo 59, do Código Penal. Assim, denoto 

que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; Antecedentes criminais imaculados até o momento; inexistem nos 

autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que 

deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes 

para analisá-la, razão por que deixo de valorá-la; os motivos dos delitos 

são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências dos 

delitos são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima não 

contribuiu para a prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade, para o delito 

de lesão corporal qualificada por violência doméstica em 03 (três) meses 

de detenção.Ante o reconhecimento do crime continuado, conforme acima 

explanado, verifica-se no art. 71 do Código Penal que a pena deve ser 

aumentada de 1/6 a 2/3. No caso concreto temos a incidência da prática 

delitiva por 02 vezes, logo, entendo que o aumento deve se dar no mínimo 

legal, qual seja, 1/6. Portanto, com o aumento de 1/6, a pena fica em 03 

(meses) e 15 (quinze) dias de detenção.Com fundamento no art. 387, § 2º 

do CPP, comprovada a existência de prisão preventiva do sentenciado por 

03 (três) meses e 07 (sete) dias, fica condenado definitivamente a pena 

de 08 (oito) dias de detenção, passando essa sanção a ser considerada 
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para fins de determinação de regime inicial de cumprimento de pena, o 

qual, com fundamento, no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal deverá ser 

o aberto.Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas 

restritivas de direito (CP, 44), mas cabe a suspensão condicional da pena 

(CP, 77).Diante de tal informação, aplico-lhe a suspensão condicional da 

pena, em observância ao disposto no art. 77 e seus incisos, pelo período 

de 2 (dois) anos, desde que cumpridas as seguintes condições, nos 

termos do art. 78, §2.º do Digesto Penal:a) proibição de frequentar bares, 

prostíbulos, danceterias e lugares semelhantes; b) proibição de 

ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;c) 

comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar 

e justificar suas atividades.Considerando que nos autos não existem 

elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de 

fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração, 

nos termos do art. 387, IV do CPP.Isento o Réu do pagamento das 

despesas processuais, vez que foi assistido por Defensor Nomeado.Fixo 

em favor da advogada nomeada o valor correspondente a 9 (nove) URH, 

conforme tabela XIX item 6.1 resolução n.º 096/2007 – OAB/MT, devendo 

ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.A gestora deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento nº 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Por fim, 

concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que 

inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o 

Parquet e o Defensor Público.Após, o trânsito em julgado:a) lance o nome 

do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal);b) 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;c) expeça-se guia de execução penal; Cumpra-se expedindo 

o necessário e após, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.Alto Taquari-MT, 18 de julho de 2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 14 de maio de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13921 Nr: 670-03.2005.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Facchi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do acusado MARCELO 

FACCHI DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, 

IV, ambos do Código Penal, em decorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva.Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado 

para a defesa do réu em juízo, no importe de 03 (três) URH, a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso.Certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se as comunicações necessárias e após arquivem-se os 

autos.Tratando-se de sentença extintiva de punibilidade, desnecessária a 

intimação pessoal do réu, sendo suficiente a intimação do advogado dativo 

já nomeado nos autos.Ciência ao MPE.P.I.Alto Taquari/MT, 30 de maio de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22054 Nr: 866-60.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FELIPE FOLMANN, Paulo Irineu 

Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Código 22054

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Vilmar Felipe Folmann e Paulo Irineu Follmann, 

todos devidamente qualificados.

 Conforme fls. 52/57, as partes transacionaram acordo, requerendo a 

extinção do feito pelo pagamento do débito.

Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, extinguindo a presente execução nos termos do artigo 924, II do 

CPC.

Determino o cancelamento de eventual penhora realizada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 6262 Nr: 603-72.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FELIPE FOLMANN, Paulo Irineu 

Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Júnior - OAB:14.848 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Código 6202

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Vilmar Felipe Folmann e Paulo Irineu Follmann, 

todos devidamente qualificados.

 Conforme fls. 139/142, as partes transacionaram acordo, requerendo a 

extinção do feito pelo pagamento do débito.

Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, extinguindo a presente execução nos termos do artigo 924, II do 

CPC.

Determino o cancelamento de eventual penhora realizada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 1883 Nr: 596-80.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FELIPE FOLMANN, JOSÉ RENATO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225MT, Silvia Machado Muchagata - 

OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Código 1883

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Vilmar Felipe Folmann e José Renato Dias, todos 

devidamente qualificados.

 Conforme fls. 241/242, as partes transacionaram acordo, requerendo a 
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extinção do feito pelo pagamento do débito.

Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, extinguindo a presente execução nos termos do artigo 924, II do 

CPC.

Determino o cancelamento de eventual penhora realizada nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30785 Nr: 282-22.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do acusado ADAIR 

GOMES DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, 

V, ambos do Código Penal, em decorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva.Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado 

(fls.71) para a defesa do réu em juízo, no importe de 03 (três) URH, a 

serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se as comunicações necessárias e após arquivem-se 

os autos.P.I.Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33440 Nr: 1112-51.2014.811.0092

 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: Helber Henrique Irgang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, Vinicius Emídio Cezar - OAB:16.426/MT

 Código 33340

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Helber Henrique Irgang 

em face da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro, 

com resolução de mérito (fls. 394/395)

 Aduziu a parte embargante que houve omissão no que diz respeito à falta 

de manifestação quanto aos documentos apontados como prova 

emprestada a serem analisados para o deslinde dos presentes embargos 

de terceiro.

Pede a correção dos vícios apontados para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 04 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3201 Nr: 633-10.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solorrico Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorival Marcolino Claro - 

OAB:5236/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a conta bancária para 

transferência do valor bloqueado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33319 Nr: 1024-13.2014.811.0092

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noble Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, André Luiz Bomfim - OAB:14583/MT, Vinicius 

Emídio Cezar - OAB:16.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 Código 33319

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Brasil Kohlrausch 

em face da sentença que julgou procedente o pedido para confirmar a 

liminar de arresto em definitivo, convertendo-o em penhora, ficando 

resolvido o mérito (fls. 584/585)

 Aduziu a parte embargante que houve omissão deste juízo que deixou de 

se manifestar aos requisitos da concessão do arresto, conforme 

estabelecido no artigo 813 do CPC.

Pede a correção dos vícios apontados para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 04 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34079 Nr: 164-75.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cristiano Follmann, CINTIA CRISTINA 
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ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód.: 34079

Considerando o caráter infringente dos embargos, intime-se a parte 

contrária para oferecer contrarrazões, no prazo legal.

Cumpra-se.

Alto Taquari/MT, 04 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardos

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36842 Nr: 333-28.2016.811.0092

 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: Joraci Carvalho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 36842

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região com as nossas homenagens.

 Alto Taquari/MT, 04 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47927 Nr: 1066-23.2018.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A pedido da parte autora, que alegou desconhecer o atual paradeiro do 

réu, efetuei buscas em diversos sistemas, porém, todas as informações 

disponibilizadas remetem ao mesmo endereço da parte autora ou algo 

próximo a ele, conforme extratos em anexo. Diante disso:

II – CITE-SE o réu por EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, dos termos da 

inicial e para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando a advertência de que será nomeado curador especial a ele 

em caso de revelia.

III – Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio desde já CURADOR 

ESPECIAL ao réu na pessoa do Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal, OAB/MT 

14.398, nos termos do art. 72, I, do NCPC, cujos honorários serão 

arbitrados oportunamente. Intime-o para apresentação da contestação.

IV – Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretende produzir ou requerer o 

julgamento antecipado do mérito.

Alto Taquari/MT, 4 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40793 Nr: 382-35.2017.811.0092

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio Paula dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Oliveira Batista - 

OAB:342.428 SP

 Cód. nº 40793

DESPACHO

I – Nos termos do Provimento n. 12/2017-CM, designo audiência de 

custódia para o dia 05/06/2018, às 13:00horas. (HORÁRIO MT).

II – Requisite-se o acusado.

 III – Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 04 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44434 Nr: 2483-45.2017.811.0092

 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): VIVO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LINHARES FERREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FARIA SCHENK - 

OAB:123888

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22830 Nr: 544-06.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA LUNARDI & CIA LTDA ME, Roberto 

Carlos Lunardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22945 Nr: 659-27.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apoio Indústria Comércio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia Moveis e Eletrodomesticos Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cheila Cristina Schmitz - 

OAB:32.810 -SC, Cristiane Lemes da Rosa de Souza - 

OAB:43.231/SC, Cristiane Lemes Sociedade Individual de 

Advocacia - OAB:2730/2016-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35593 Nr: 977-05.2015.811.0092

 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: Merce Jose Cassioti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Deliberador Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PATRICIA D. DE 
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ARRUDA DELIBERADOR LOPES - OAB:62288, Edson Roberto 

Castanho - OAB:8825-A/MT

 Cód. 35593

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 25 

de julho de 2018 às 13:45min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 05 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40830 Nr: 402-26.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A manifestação ministerial será apreciada após a triangularização 

processual.

Assim, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 05 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33009 Nr: 754-86.2014.811.0092

 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: Oneilto Gonçalves de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados P. Serra Gaúcha- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O, Romano Voltolini - OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33009

Sentença

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Oneilton de Castro 

Gonçalves em face da sentença que julgou extinto o processo sem 

resolução de mérito (fls. 32/34)

 Aduziu a parte embargante que houve omissão/contradição no que diz 

respeito à extinção do feito ante a alegação de que a parte autora foi 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e quedou-se 

inerte.

Pede a correção dos vícios apontados para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 30 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 20186 Nr: 332-53.2010.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thulio Aparecido Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu THULIO 

APARECIDO DE OLIVEIRA 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. Antecedentes imaculados à época dos fatos. Quanto à 

personalidade do agente não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o 

acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Sua conduta 

social não foi apurada durante a instrução.. Quanto às circunstâncias são 

neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação 

da prática do delito. 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), bem como a 

atenuante da confissão, que prepondera na espécie, razão pela qual 

mantenho a pena no mínimo legal. Não há nenhuma causa de aumento ou 

diminuição de pena presente nestes autos, razão pela qual fixo a pena em 

definitivo em 6 (seis) meses de detenção. Como regime inicial de 

cumprimento da reprimenda fixo o regime aberto, com supedâneo no artigo 

33, § 2º, c, do Código Penal.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 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor do dia multa em 

um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do 

código penal).

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37459 Nr: 214-33.2012.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Benedita de Almeida Baliero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente no de 30(trinta) 

dias, o comprovante da postulação por via administrativa, conforme 

determinação constante no item 4 de fls. 188/189.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97683 Nr: 362-75.2018.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS GONÇALVES E MARTINS TOLEDO LTDA, 

Silvana Augusta Martins Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:MT/19102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60535 Nr: 594-92.2015.811.0038

 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: Evanilda Maria Dalprá Antão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Ferreira Marques - 

OAB:18469/MT, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 

para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do 

CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação 

continuada objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em 

favor de EVANILDA MARIA DALPRA ANTÃO, DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1305-29.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A., Banco Jhon Deere 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890, Jorge Luis Zanon - OAB:MT/ 9945 A, Luis Eduardo 

M. Almeida - OAB:SP/ 124403, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane C. Pitilin dos Santos 

- OAB:SP/ 217823

 Certifico que no dia 24/5/2018, via DJE 10262, os doutos advogados do 

Banco Jhon Deere S.A, Drs. Alexandre Nelson Ferraz e Luis Eduardo M. 

Almeida, foram intimados acerca do inteiro teor da petição e documentos 

encaminhados pelo leiloeiro, juntados nos autos no dia 22/5/2018, ref. 59. 

Certifico ainda que até a presente data não houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53479 Nr: 828-45.2013.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Clailton 

Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cassia Faria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Bruna Gabriela Zanrosso - OAB:MT/ 15.679, Juliana 

Fernandes Sá - OAB:MT/ 16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA 

QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, em que fora realizada a citação/intimação 

por edital da parte adversa sem qualquer decisão judicial nesse sentido ou 

esgotamento dos meios de localização disponíveis, entre os quais as 

buscas pelo(a) magistrado(a) nos sistemas disponíveis, assim como fora 

decidido/julgado após o decurso do prazo do edital, pedido da parte 

requerente e sem a nomeação de curador especial, exigências legais 

obrigatórias que não foram atendidas. É nulo o processo na hipótese de 

citação editalícia determinada antes de serem esgotados todos os meios 

disponíveis para a citação pessoal do requerido, porque constitui medida 

de exceção e, sem esgotamento do chamamento pessoal mediante 

mandado nos endereços encontrados, configura nulidade insanável, pois 

acarreta prejuízo e viola o direito constitucional da ampla defesa, razões 

pelas quais e porque presente error in procedendo, DECLARO NULO o 

processamento desde a expedição do edital e passo a analisar em 

continuação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60277 Nr: 453-73.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Apolinari Firbe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que a 

parte requerente pugna pela citação/intimação por edital da parte adversa, 

o que desde já indefiro porque sem ou esgotamento dos meios de 

localização disponíveis, entre os quais as buscas pelo(a) magistrado(a) 

nos sistemas disponíveis, exigências legais obrigatórias que não foram 

atendidas. É nulo o processo na hipótese de citação editalícia determinada 

antes de serem esgotados todos os meios disponíveis para a citação 

pessoal do requerido, porque constitui medida de exceção e, sem 

esgotamento do chamamento pessoal mediante mandado nos endereços 

encontrados, configura nulidade insanável, pois acarreta prejuízo e viola o 

direito constitucional da ampla defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100658 Nr: 1737-14.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aracarne Industria e Comercio de Carnes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Rodrigo de Oliveira - 

OAB:264.473/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2214 Nr: 384-03.1999.811.0038

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Oliveira Iahn, Willian de Oliveira Iahn -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 419 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 419 de 579



parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial anexado aos 

autos no dia 4/6/2018, ref. 8.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63413 Nr: 1680-98.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing s/a Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvanildo J. Rodrigues ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que 

fora realizada a citação/intimação por edital da parte adversa sem 

qualquer decisão judicial nesse sentido ou esgotamento dos meios de 

localização disponíveis, entre os quais as buscas pelo(a) magistrado(a) 

nos sistemas disponíveis, exigências legais obrigatórias que não foram 

atendidas. É nulo o processo na hipótese de citação editalícia determinada 

antes de serem esgotados todos os meios disponíveis para a citação 

pessoal do requerido, porque constitui medida de exceção e, sem 

esgotamento do chamamento pessoal mediante mandado nos endereços 

encontrados, configura nulidade insanável, pois acarreta prejuízo e viola o 

direito constitucional da ampla defesa, razões pelas quais e porque 

presente error in procedendo, DECLARO NULO o processamento desde o 

Ref. 21 – expedição do edital - e passo a analisar em continuação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50445 Nr: 247-64.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem sobre o calculo 

judicial apresentado nos autos no dia 4/6/2018, ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6189 Nr: 2279-28.2001.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Oliveira Iahn -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030, Gustavo 

Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA 

QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, em que verifico pendente a procura de 

veículos e utilização do sistema RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a 

existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe 

a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas 

informações mediante consulta ao DETRAN, assim como dispensa o 

exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do 

devedor – STJ, REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015 -, motivo pelo qual DEFIRO o pedido e 

informo/esclareço que em pesquisa no sistema RENAJUD não foi 

constatada a existência do(s) veículo(s) em propriedade do(s) 

executado(s).

Ademais, em consulta pública no site da Receita Federal, providência que 

poderia ter sido realizada pela parte credora/exequente, verifico que há 

informação de que a pessoa jurídica devedora/executada foi BAIXADA em 

31/12/2008.

Isso posto e porque já não havia sido encontrado anteriormente no 

endereço em que citado/intimado da exordial, indefiro o pedido de 

intimação da parte devora/executada e DETERMINO que intime o(s) 

credor(es), através do(a) advogado(a) e via DJE, a fim de que indique(m) 

bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição, arquivamento dos autos após o decurso desse 

sem alteração e curso do prazo de prescrição intercorrente – NCPC, art. 

921, III e §§.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61465 Nr: 946-50.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA Agropecuária LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trato de AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA – CPC, art. 1.102-a e ss./NCPC, art. 700 e ss. -, em que 

fora realizada a citação/intimação por edital da parte adversa sem 

qualquer decisão judicial nesse sentido ou esgotamento dos meios de 

localização disponíveis, entre os quais o esgotamento dos diversos 

endereços informados com a petição inicial e constantes nas notas 

fiscais, assim como as buscas pelo(a) magistrado(a) nos sistemas 

disponíveis, exigências legais obrigatórias que não foram atendidas. É nulo 

o processo na hipótese de citação editalícia determinada antes de serem 

esgotados todos os meios disponíveis para a citação pessoal do 

requerido, porque constitui medida de exceção e, sem esgotamento do 

chamamento pessoal mediante mandado nos endereços encontrados, 

configura nulidade insanável, pois acarreta prejuízo e viola o direito 

constitucional da ampla defesa, razões pelas quais e porque presente 

error in procedendo, DECLARO NULO o processamento desde o Ref. 48 – 

expedição do edital - e passo a analisar em continuação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1305-29.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A., Banco Jhon Deere 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890, Jorge Luis Zanon - OAB:MT/ 9945 A, Luis Eduardo 

M. Almeida - OAB:SP/ 124403, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane C. Pitilin dos Santos 

- OAB:SP/ 217823

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA para a alienação de bens penhorados em 

que o leiloeiro apresentou o edital e este foi impugnado pela parte 

credora/exequente, razão pela qual DETERMINO que certifique se ocorreu 

a regular intimação dos devedores/executados e do terceiro interessado - 

credor hipotecário - Banco Jhon Deere S.A. e eventual manifestação ou 

decurso do prazo in albis, dando ciência ao leiloeiro dos apontamentos 
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apresentados pelo credor/exequente para eventual correção/adequação 

necessária, inclusive quanto às datas, e nova intimação das partes para 

manifestação em 5 (cinco) dias em caso de modificação/alteração do 

edital, tudo sem prévia conclusão.

Por fim, estando regular o edital, realizadas as intimações/publicações 

necessárias à alienação dos bens imóveis e nada havendo de 

impugnação pelas partes quanto ao conteúdo e condições da 

venda/alienação, aguarde as datas agendadas.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000123-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HERCULANO ALVES 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por HERCULANO ALVES MACHADO em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é cliente da instituição 

financeira reclamada, verificando que estava sendo cobrado/exigido 

seguro residencial no valor de R$ 322,10 (trezentos e vinte e dois reais e 

dez centavos), cuja informação do gerente foi no sentido de que foi 

pactuado com empréstimo firmado em setembro de 2016, assim como 

seguro de vida no valor de R$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos) 

-, este que foi cancelado a pedido e aquele que nega o conhecimento e a 

pactuação, o que vem lhe causando danos pois recebe salário mínimo. 

Diante dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em 

contestação defende a regularidade na prestação de seus serviços, 

ausência do dever de indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita 

praticada, bem como assinatura do contrato pela parte autora. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que 

levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Pelo 

contrário, observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, notadamente, pelo 

contrato anexado a contestação, devidamente assinado pela reclamante, 

comprovando a relação contratual entre as partes. Verifica-se que o 

próprio autor acosta aos autos contrato contendo assinatura e dados 

pessoais (id. 6860095), demonstrando que este foi previamente informado 

aceitando o seguro que lhe foi oferecido. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte consumidora. Embora a 

promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, ante a efetiva 

comprovação da contratação pela parte autora, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Isso posto, RESOLVO 

O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem 

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 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, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000123-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HERCULANO ALVES 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por HERCULANO ALVES MACHADO em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que é cliente da instituição 

financeira reclamada, verificando que estava sendo cobrado/exigido 

seguro residencial no valor de R$ 322,10 (trezentos e vinte e dois reais e 

dez centavos), cuja informação do gerente foi no sentido de que foi 

pactuado com empréstimo firmado em setembro de 2016, assim como 

seguro de vida no valor de R$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos) 

-, este que foi cancelado a pedido e aquele que nega o conhecimento e a 

pactuação, o que vem lhe causando danos pois recebe salário mínimo. 

Diante dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em 

contestação defende a regularidade na prestação de seus serviços, 

ausência do dever de indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita 

praticada, bem como assinatura do contrato pela parte autora. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que 

levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Pelo 

contrário, observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, notadamente, pelo 

contrato anexado a contestação, devidamente assinado pela reclamante, 

comprovando a relação contratual entre as partes. Verifica-se que o 

próprio autor acosta aos autos contrato contendo assinatura e dados 

pessoais (id. 6860095), demonstrando que este foi previamente informado 

aceitando o seguro que lhe foi oferecido. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 
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ofensa aos direitos da personalidade da parte consumidora. Embora a 

promovente alegue ferimento às normas do direito do consumidor, não há 

provas suficientes para a procedência da lide, ante a efetiva 

comprovação da contratação pela parte autora, portanto, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe ao presente caso. Isso posto, RESOLVO 

O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Deixo 

de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem 

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 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, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS OAB - MT0019540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 5 de junho de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - 

MT0019540A 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: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/08/2018 Hora: 13:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000018-77.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

22.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: SIVALDO DE OLIVEIRA 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, MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS OAB - MT0019540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000018-77.2018.8.11.0038; 

Valor causa: R$ 22.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE 

AÉREO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: SIVALDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/08/2018 Hora: 13:00 (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, 5 de junho 

de 2018 Atenciosamente, MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. REMATO 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

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65185 Nr: 171-66.2018.811.0026

 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: JADS, Helaine Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para, querendo, no prazo legal, manifestar quanto à 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53381 Nr: 1477-41.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Garcia Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 
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OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Uma vez apresentada impugnação pela autarquia demandada, Intima-se o 

Exequente, na pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47194 Nr: 375-18.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesllen Junior Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 INTIMO o patrono da parte requerida para ciência da decisão abaixo 

transcrita:

Daí por que inexistentes qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária (art. 397, do CPP), REJEITO a preliminar invocada na 

resposta à acusação pela defesa técnica e, igualmente, REJEITO a tese de 

desclassificação, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento ao feito com designação de audiência instrutória.

II - DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 (D 

AGOSTO DE 2018, ÀS 15H30MIN.

III - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. 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.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59944 Nr: 2331-98.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Diamantino/MT, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10862/O, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 Vistos.

I - Considerando que tanto as testemunhas quanto o denunciado 

apresentam endereço na Comarca de Diamantino/MT, CANCELO a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/07/2018, 

mormente suas oitivas/interrogatórios serão realizados pelo Juízo 

Deprecado.

II - OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Diamantino/MT infirmando que, 

malgrado tenham sido expedidas 02 (duas) cartas precatórias, uma com a 

finalidade de inquirir as testemunhas e outra com a finalidade de interrogar 

o denunciado, ambas dizem respeito a mesma Ação Penal em que figura 

como denunciado Nilton Carlos Gomes.

III - Com a devolução, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público e 

defesa técnica, respectivamente, para que apresentem memoriais finais.

IV - Após, VOLTEM-ME conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64697 Nr: 4877-29.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Maringá-PR - 3ªVara Criminal, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tairone Selin de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Vistos.

I - DESIGNO a data de 11 (ONZE) DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H20MIN 

para inquirição da testemunha JOSÉ AFONSO FRAGA.

II - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite-se/Intime-se a 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.

d) Intime-se, via DJE, o patrono do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47194 Nr: 375-18.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesllen Junior Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 (...)Daí por que inexistentes qualquer das hipóteses que caracterizam a 

absolvição sumária (art. 397, do CPP), REJEITO a preliminar invocada na 

resposta à acusação pela defesa técnica e, igualmente, REJEITO a tese de 

desclassificação, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento ao feito com designação de audiência instrutória.II - 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 (D AGOSTO 

DE 2018, ÀS 15H30MIN.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55845 Nr: 3201-80.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 transito 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19279 Nr: 1172-04.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá LTDA - Multicenter, Suetoshi 

Matsumura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraneide Souza Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Danielle Cristina Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT, Josimeire Rodrigues da Silva Matsumura - 

OAB:10874/MT, Kilza Giusti Galeski - OAB:8660/MT, Lucas Gomes 

Siqueira Santana - OAB:11182/MT, Marcela Balieiro Soukef - 

OAB:9502/MT, Raquel Scolari Teixeira - OAB:11523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente pessoalmente e 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.

 1.1. Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

1.2. Anoto ainda 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.

 2. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22603 Nr: 1121-22.2011.811.0026

 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): Gerson Leite de Medeiros, Aluizio Sebastião 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 60 [realização de pesquisas via BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG visando localizar o endereço do 

executado], porque o pleito vindicado somente é possível quando o 

solicitante demonstrar ter esgotado todos os meios disponíveis para a 

localização da parte contrária.

2. Compulsando os autos, constata-se que o exequente apenas alegou 

não ter encontrado o endereço do executado, sem, contudo, fornecer 

qualquer elemento probatório a tanto. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO 

ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – AI nº. 

115073/2014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 

julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014) (sem grifos e negritos no 

original)”.

3. Isso posto, INTIME-SE o patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos o endereço atualizado do executado, 

sob pena de extinção processual.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41862 Nr: 2098-77.2012.811.0026

 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): Anilton Borges Caldeira, Adenilson Borges 

Caldeira, Adilson Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 78 [realização de pesquisas via BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD visando localizar o endereço do executado], porque 

o pleito vindicado somente é possível quando o solicitante demonstrar ter 

esgotado todos os meios disponíveis para a localização da parte contrária.

2. Compulsando os autos, constata-se que o exequente apenas alegou 

não ter encontrado o endereço do executado, sem, contudo, fornecer 

qualquer elemento probatório a tanto. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE 

O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO 

ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – AI nº. 

115073/2014, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 

julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014) (sem grifos e negritos no 

original)”.

3. Isso posto, INTIME-SE o patrono da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos o endereço atualizado do executado, 

sob pena de extinção processual.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41819 Nr: 2044-14.2012.811.0026

 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): Bianc Santos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT,  José Henr ique da Si lva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Previamente a análise os pedidos de fls. 49/50, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada ou dar total 

quitação ao valor exequendo.

2. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46607 Nr: 41-81.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:15.418, Edivaldo de Sá Teixeira - OAB:16598

 Vistos.

 Defiro o pedido e designo audiência para o dia 05 DE JUNHO DE 2018 ÀS 

16:00H.

Saem as partes intimadas

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DE OLIVEIRA QUINTEIRO (REQUERIDO)

JHENIFFER KAROLAINE DE OLIVEIRA QUINTEIRO 05647616135 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000026-90.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53426 Nr: 85-45.2014.811.0088

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TAYLOR GARCIA DOS REIS, Filiação: 

Catarina Garcia da Silva e Odair Maques dos Reis, data de nascimento: 

11/10/1997, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, 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: Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, deixo 

de aplicar medida socioeducativa a TAYLOR GARCIA DOS REIS e, por 

consequente, extingo o processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.Sem 

custas, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Intimem-se. Reputo válidas as intimações feitas no endereço declinado na 

inicial.RECOLHA-SE eventual mandado de Busca e Apreensão expedido 

em des favor  do  ado lescen te .T rans i t ada  em ju l gado , 

arquivem-se.Cumpram-se as disposições pertinentes na CNGC.Demais 

diligências 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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 04 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 2097-03.2012.811.0088

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIUSSARA DA SILVA DALBEM, Filiação: 

Jose Dalbem e Helia Dalbem da Silva, data de nascimento: 24/10/1977, 

brasileiro(a), natural de Colorado do Oeste-RO, casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido LUIS LOPES DOS SANTOS, Filiação: Carmelinda 

Laves dos Santos e Valdomiro Loes, 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: Ex positis, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo.Intimem-se as partes por edital.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 04 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52192 Nr: 946-65.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 05 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Excelentíssimo 

representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, 

conforme certidão de fls. 388/390

Assim, promovo a readequação de pauta e redesigno a audiência para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 17 horas.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53202 Nr: 1986-82.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ODORICO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 05 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Excelentíssimo 

representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, 

conforme certidão de fls. 81/83.

Assim, promovo a readequação de pauta e redesigno a audiência para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intime-se o réu, bem como seu advogado.

Oficiem-se aos Juízos deprecados, solicitando informações acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56032 Nr: 79-04.2015.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUANA MEDINA MARAFIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FREITAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 07 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Excelentíssimo 

representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, 

conforme certidão de ref. 79.

Assim, promovo a readequação de pauta e redesigno a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 

15h10min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Deverá a parte requerida comparecer ao ato acompanhada de suas 

testemunhas, independentemente de intimação.

Intimem-se as partes e seus advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70534 Nr: 4453-92.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO VIANA DA SILVA - 

OAB:12956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 08 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Excelentíssimo 

representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, 

conforme certidão de ref. 38.

Assim, promovo a readequação de pauta e redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 07 de agosto de 2018, às 16h00min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68357 Nr: 2857-73.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MAYKON DIAS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Vistos.

Perlustrando os autos, constato que o acusado já fora interrogado quando 

da realização da audiência de instrução nesta comarca (ref. 141), bem 

como que houve o aporte da carta precatória com a oitiva da derradeira 

testemunha arrolada pelas partes (ref. 159). Desta forma, declaro 

encerrada a instrução.

No mais, deixo de acolher as razões lançadas pelo douto Promotor de 

Justiça à ref. 164 e determino nova remessa do processo ao Ministério 

Público, para apresentação das alegações finais, no prazo e na forma da 

lei.

Determino, ainda, que a Secretaria oficie ao Juízo da Comarca de Juína, 

com URGÊNCIA, solicitando a devolução da carta precatória de 

interrogatório do réu, uma vez que o ato já foi realizado, consoante 

mencionado acima.

ADVIRTO a Secretaria para que se atente ao cumprimento das decisões 

judiciais, bem como que promova o envio das mídias ao Ministério Público 

para apresentação das peças processuais pertinentes.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67013 Nr: 1953-53.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Santos Wendler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando as partes especificar as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 1000-94.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 06 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Excelentíssimo 

representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, 

conforme certidão de fls. 182/184.

Assim, promovo a readequação de pauta e redesigno a audiência de 

instrução para o dia 26 de setembro de 2018, às 17h45min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intime-se o réu, o advogado de defesa (Dr. Astilho Demétrio Urbieta), bem 

como a testemunha a ser inquirida.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52518 Nr: 1291-31.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - 

OAB:21910/O - MT

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 06 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Excelentíssimo 

representante do Ministério Público Dr. Carlos Frederico Régis de Campos, 

conforme certidão de fls. 177/179.

Assim, promovo a readequação de pauta e redesigno a audiência de 

instrução para o dia 25 de setembro de 2018, às 15h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas a serem inquiridas, bem como a defesa do réu.

Oficiem-se aos Juízos deprecados, solicitando informações acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40919 Nr: 1313-60.2011.811.0088

 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: SHV GÁS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. D. DE AMORIM E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Z. D. DE AMORIM E CIA LTDA, CNPJ: 

07412316000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

@bem.

Resumo da Inicial: SHV GÁS BRASIL LTDA entra com AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, contra Z. D. DE 

AMORIM E CIA LTDA, com fulcro no art. 926 e seguintes do CPC.

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de citação por edital da 

parte requerida, nos termos do artigo 257, CPC, com prazo de 20 (vinte) 

dias.Após o decurso do prazo do edital, diga a requerente, o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 24 de maio de 2018

Daiane Marilyn Vaz Juiz(a) Substituto(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68692 Nr: 3084-63.2017.811.0088

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MANOEL MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA MENEZES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de ref. 8.

Designo audiência preliminar para o dia 13 de julho de 2018, às 17:00.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intime-se o querelado para que compareça acompanhado de advogado.

Intime-se o querelante e seu advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Sirva-se cópia do presente como MANDADO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68711 Nr: 3101-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GILBERTO HONÓRIO BITENCOUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA MENEZES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de ref. 8.

Designo audiência preliminar para o dia 13 de julho de 2018, às 17:30.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intime-se o querelado para que compareça acompanhado de advogado.

Intime-se o querelante e seu advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Sirva-se cópia do presente como MANDADO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 13/2018/DF

O DR. PEDRO DAVI BENETTI, MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE BRASNORTE – MT EM SUBSTITUIÇÃO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NA FORMA DA LEI,

CONSIDERANDO a determinação para realização de inventario processual, 

contida no edital 05/2018-CGJ bem como a portaria 31/2018-CGJ.

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a realização de inventario processual junto a 

secretaria da vara Única/Juizado Especial Cível e Criminal durante o 

período de 11/06/2018 a 15/06/2018, visando o devido cumprimento dos 

dispositivos acima expostos;

Art. 2º - DETERMINAR ao Senhor Gestor que promova as providencias 

necessárias e controle de meios empregados no desenvolvimento do 

expediente estejam a disposição durante os trabalhos;

Art. 3º - CONVIDAR os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público, Delegado de Policia e o público em geral, para, se lhes 

aprouver, acompanharem os trabalhos do Inventario Processual, 

oportunidade em que serão resolvidas todas as reclamações e sugestões 

por acaso apresentadas;

Art. 4º - DESIGNAR o Gestor Judiciário Sr. ALAN JHONES DE OLIVEIRA, e 

a Analista Judiciaria, Sra. ROZANGELA DE ALMEIDA ARAUJO, para 

secretariar os trabalhos;

Art. 5º - Expeça-se o competente Edital de Convocação, afixando-o no 

quadro mural do átrio do Fórum, lugar de costume.

Publique-se, registre-se, cientifique-se e cumpra-se, remetendo cópias ao 

Conselho da Magistratura do e. Tribunal de Justiça e à e. Corregedoria 

Geral da Justiça.

Brasnorte – MT, 05 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66726 Nr: 2166-23.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, JOÃO MARCOS DE PAULA ALVES - OAB:

 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.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.
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P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52759 Nr: 1170-64.2013.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOVINA DA CONCEIÇÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:MT / 9.118-A

 Vistos etc.

Conforme petição fl.36 o requerente concorda com calculo apresentado 

pela contadoria do Juízo e conforme certidão fl.37, o requerido mesmo 

devidamente intimado, deixou de se manifestar no prazo ofertado, 

operando a preclusão.

Assim, determino a expedição de RPV, conforme as normas da CGJ/TJMT, 

conforme o cálculo apresentado pela contadoria do juízo fls.30/33, e assim 

o faço com julgamento de mérito, declarando extinto o presente embargo à 

execução, com fulcro no artigo 487,I, do CPC.

Sem custas e honorários.

PRI.

Após o cumprimento, arquive-se com as baixas a anotações de estilo.

Translade-se cópia para o processo principal código 22030.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 58642 Nr: 151-18.2016.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juina - MT, Banco 

Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE CARDOSO DALLA VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de Penhora, de acordo com a 

tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-03.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON BERTI KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000114-03.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

38.160,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GELSON BERTI KANIESKI REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER SA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: GELSON BERTI 

KANIESKI Endereço: TIBAGI, 1171, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42085 Nr: 684-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCARG - Associação de Proteção entre os Amigos 

Transportadores de Carga do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO DA COSTA BRITO, MAX KENNEDY 

DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE PAULA 

MASCARENHAS - OAB:86855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da 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, 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. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de diligencia na região central da cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42467 Nr: 881-28.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da 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, 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. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de 04 (quatro) diligencias no centro da cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 40-38.2015.811.0110

 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: NADIR BARBOSA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência das testemunhas 

referidas pelas partes. Declaro encerrada a instrução. Concedo o prazo 

de 15 dias para as alegações finais sucessivas, a começar pela parte 

autora. Após, voltem-me para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41657 Nr: 359-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR VALADÃO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA ALMEIDA LEITE 
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ANDRADE - OAB:MT/7843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Não tendo havido conciliação, sai o 

requerido intimado para oferecer contestação no prazo de 15 dias, sob 

pena de revelia. Em seguida, no mesmo prazo, intime-se a parte autora 

para impugnação. Após, voltem-me conclusos.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33612 Nr: 1085-14.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA DE JESUS BATISTA, CLAUDIA DE 

JESUS DO NASCIMENTO, CLAUDIANA DE JESUS DO NASCIMENTO, 

FABIANA DE JESUS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184A

 Procedo à intimação da parte autora, através de seu defensor constituído, 

para, no prazo legal, apresentar resposta à impugnação ao cumprimento 

de sentença, bem como manifestar quanto ao comprovante de pagamento 

voluntário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27310 Nr: 1034-08.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERSON MENDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Procedo à intimação da parte autora, através de seu defensor constituído 

para, no prazo legal, apresentar Impugnação aos Embargos à Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27242 Nr: 966-58.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FRANCISCA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Procedo à intimação da parte autora, através do defensor constituído, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar em relação ao comprovante 

de pagamento de fls. 145/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27293 Nr: 1017-69.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 Procedo à intimação da parte autora, através de seu defensor constituído 

para, no prazo legal, apresentar Impugnação aos Embargos à Execução.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83430 Nr: 680-05.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO DOS REIS FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE B. PEREIRA MACEDO 

- OAB:MT - 13.941, Lucilo de Freitas Macedo Filho - 

OAB:14.415/OABMT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do denunciado para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quanto a necessidade 

de manter a arma apreendida no recinto do Fórum até o julgamento na 

Sessão do Tribunal do Júri, caso o denunciado seja pronunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 51272 Nr: 651-28.2009.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerente 

para manifestar-se acerca da busca de endereço realizada com endereço 

negativo às fls. 67/68, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83215 Nr: 509-48.2014.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVOEIRA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:205961/SP

 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, 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53807 Nr: 390-92.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VESPASIANO JOSÉ ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 
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OAB:MT - 21.114, TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON DOS SANTOS, Cpf: 

79469094115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, para 

que em 15 dias efetue o pagamento do montante R$ 18.436,00 (dezoito mil 

quatrocentos e trinta e seis reais), sob pena de multa de 10% prevista no 

artigo 523, do CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Monitória, promovida por 

VESPERIANO JOSE ANACLETO, CPF: 395.309.141-72 em face de 

EDILSON DOS SANTOS, tendo em vista que o Requerente vendeu uma 

camioneta para o Requerente e recebeu cheque pós-datado, o referido 

cheque encontra-se pendente de pagamento, na importância de 18.436,00 

(dezoito mil quatrocentos e trinta e seis reais), valor atualizado.

Despacho/Decisão: 1. Primeiramente, acolho a justificativa apresentada 

pela advogada nomeada e revogo sua nomeação. Em razão de sua 

atuação como defensora da parte Autora, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo de 02 

URH, qual seja, o valor de R$ 1.760,10 (um mil, setecentos e sessenta 

reais e dez centavos) da Tabela de Honorários da OAB/MT à defensora 

nomeada, Dra. TANIA MARA ROSA FINGER. Expeça-se certidão, nos 

termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.2. Para a defesa do autor, 

nomeio o Dr. Jackson Sokolovski Alves, sob a fé de seu grau. 3. Promova 

a Secretaria a inserção do CPF do Requerido no sistema Apolo: 

794.690.941-15.4. Trata-se de ação monitória proposta por 

VESPASIAONO JOSÉ ANACLETO em face de EDILSON DOS SANTOS, 

requerendo o pagamento do valor de R$ 18.436,00 (dezoito mil, 

quatrocentos e trinta e seis reais) (fls. 05/07). A parte devedora mesmo 

devidamente citada por edital às fls. 38. não apresentou embargos no 

prazo legal, conforme certidão de fl. 40.É, em síntese, o relatório.DECIDO.A 

ação monitória tem natureza cognitiva sumária, podendo ser utilizada pelo 

credor que possua prova escrita de um crédito sem força de título 

executivo, e que diante da autenticidade de tal documento pretende obter 

a satisfação do seu direito. Assim sendo, pretende-se aqui a cobrança de 

crédito oriundo de contrato de fornecimento, mediante a constituição do 

respectivo título executivo judicial.No caso vertente, não tendo sido 

opostos embargos, o artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil, em sua 

segunda parte, dispõe que: “Artigo 701, § 2º: 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 que couber, o Título 

II do Livro I da Parte Especial.”Assim, indefiro por ora o pedido de penhora 

on line, feito pelo autor.Por conseguinte, CONVERTO o presente feito em 

Ação de Execução, e determino o regular prosseguimento do feito. Para 

tanto, intime-se a parte requerida por edital para que, em 15 dias, efetue o 

pagamento do montante, sob pena de multa de 10% prevista no artigo 523, 

do CPC.Decorrido o prazo, certique-se e voltem conclusos para análise de 

penhora on line e renajud.Diligências 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, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 11 de maio de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 54564 Nr: 24-19.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI AMILTON FORMIGONI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso David Antunes - 

OAB:1141-A, Daniel Lordêllo Senna - OAB:BA16570, Francisco 

Antonio Fragata Junior - OAB:39768, Luiz Carlos Monteiro 

Laurenço - OAB:BA16780, Paloma da Silva Lacerda - OAB:19126, 

Vinicius Mauricio Almeida - OAB:MT10445

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo legal, 

apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 54567 Nr: 27-71.2012.811.0101

 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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB- MT 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80457 Nr: 790-72.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PORFIRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 790-72.2012 (Id. 80457)

Ação de concessão de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação 

de tutela

Requerente: NEUZA PORFIRIO DOS SANTOS

Requerido: INSS

Vistos.

1. Quanto ao valor da perícia fixado às fls. 64/65, faz-se necessária a sua 

retificação para o valor tabelado pela Justiça Federal na Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, assim fixo o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) a título de honorários periciais, forte no art. 25 c/c 28 e 

parágrafo único do art. 28, todos da mencionada resolução.

 Precedo a liberação dos honorários perante o sistema da Justiça Federal.

 2. Liberado o valor, cientifique o perito nomeado.

 3. Declaro encerrada a instrução processual.

4. Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

5. Após, conclusos para sentença.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 3 de fevereiro de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 1699-80.2013.811.0101

 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: SIRLENE NOBRE LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCONI SOARES DA SILVA, Filiação: 

Severino Soares da Silva e Maria José da Silva, brasileiro(a), casado(a), 

serviços gerais, Telefone 66-9689-2072. atualmente em local incerto e não 

sabido
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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, por ora, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50. 2. Com 

relação aos alimentos provisórios, em sede de cognição sumária, arbitro 

os alimentos provisórios para os filhos do casal, em 60% (sessenta por 

cento) do salário mínimo que nesta data perfaz o valor de R$ 406,80 

(quatrocentos e seis reais e oitenta centavos), à míngua de maiores 

elementos a respeito da capacidade financeira da parte requerida, devidos 

a partir desta data e que deverão ser pagos mediante depósito em conta 

bancária ou recibo. Esclareço que os alimentos provisórios são devidos a 

partir desta data e não da citação na forma do disposto no caput do art. 

4º, da Lei de Alimentos, visto que o art. 13, § 2º diz respeito tão-somente à 

verba alimentícia fixada na sentença, que retroage à citação. Esta é a 

interpretação correta e que atende ao ditame constitucional que assegura 

à prestação alimentícia, regime que difere em tudo do arcabouço 

processual, tanto que o adimplemento pode ser assegurado mediante 

prisão do devedor. De que adiantaria a expressa determinação da lei que 

manda ao juiz fixar “desde logo alimentos provisórios” se fossem eles 

devidos após a citação que pode demandar dias, semanas ou até mesmo 

meses, como sói acontecer quando necessária a expedição de carta 

precatória. 3. Expeça-se carta precatória para citação do Requerido, no 

endereço constante à fl. 05, para oferecer defesa, no prazo da lei, com as 

advertências do art. 285, 2a parte, do CPC. 4. Se na contestação a parte 

arguir preliminares ou juntar documentos, abra-se vista à parte adversa 

para manifestação, por 10 (dez) dias. 5. Na sequência, com ou sem 

contestação, façam-se com vista ao Ministério Público. 6. Diligências 

necessárias. Cláudia, 13 de dezembro de 2013. THATIANA DOS SANTOS 

- 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, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.

Resumo da Inicial: Ação de Divórcio movida por Sirlene Nobre Lourenço, 

em desfavor de Marconi Soares da Silva, casados em novembro/2006, 

sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, separados de fato há mais de 

03 (três) anos, possuem 05 (cinco) filhos em comum, não possuem bens, 

nem dívidas passíveis de partilha. Pela presente ação, a requerente 

voltará a assinar seu nome de solteira, bem como requer pagamento de 

alimentos para prover a necessidades básicas dos filhos menores.

Cláudia, 11 de outubro de 2016

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49425 Nr: 397-89.2008.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JACOMO FERREIRA GERMIGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, HERMES GIRELI, 

INESIO FIORESE, JULIANO FIORESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

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: Ação de Usucapião ajuizada por Roberto Jacomo 

Ferreira Germignani, referente ao imóvel, abaixo descrito, adquirido por 

contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Volmir Luiz Corá e 

esposa, o qual adquiriu o bem por contrato de permuta realizado com o Sr. 

José Fidélis de Oliveira recebeu o imóvel por doação da Colonizadora 

Sinop S/A.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: imóvel urbano, localizado na data n° 08, 

quadra n° 51, na Rua Epitácio Pessoa, n. 911, tendo 15m de frente para a 

Rua Epitácio Pessoa, 15 m de fundos para o lote n. 21, 45 m de 

comprimento em cada lateral, confrontando-se no lado esquerdo com o 

lote n. 07 e no lado direito com o lote n. 09, totalizando uma área de 675 

m²,

Despacho/Decisão: USUCAPIÃO Nº. 2008/41 (49425)Vistos.Com 

sustentáculo nos artigos 2º, parágrafo único, e 4º, da lei 1.060/50, c/c 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, defiro o pedido de Justiça Gratuita.Recebo 

a inicial, nos termos apresentados. Citem-se aqueles em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os confinantes do 

referido imóvel, na forma requerida na inicial, para, querendo, contestarem 

a ação em quinze dias, consignadas as advertências legais.Citem-se 

ainda, por edital, com o prazo de trinta dias, os réus em lugar incerto e os 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Cláudia/MT, encaminhando a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se.Cláudia/MT, 10 de março de 2.009.Virgínia Viana 

ArraisJuíza 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, Rosana Ap. Berto 

Cavalcante da Silva, digitei.

Cláudia, 05 de junho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 49425 Nr: 397-89.2008.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JACOMO FERREIRA GERMIGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, HERMES GIRELI, 

INESIO FIORESE, JULIANO FIORESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fls. 87 vº, impulsiono estes autos a fim de 

encaminhar a expedição de documentos para que seja expedido edital de 

citação réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, 

bem como para intimação da advogada da parte autora para manifestar-se 

acerca da petição apresentada pela Fazenda Pública Municipal às fls. 

63/64.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83796 Nr: 949-44.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI FARIAS DOS SANTOS, Valmir Brito 

Batista, LEOCIR TIDRE, Wedson Silva Gonçalves, Pedro Gomes dos 

Santos, Elisvan Gomes Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT/16355, Paulinho Pereira dos Santos - OAB:18874/MT, 

Suélen Doroti Denicoló - OAB:MT 18.589, YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:MT/18.828

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado constituído do Réu 

LEOCIR TIDRE para apresentar alegações finais, ou ratificar as alegações 

de fls. 773/774, no prazo de 05 cinco dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 54546 Nr: 6-95.2012.811.0101

 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: MADEMARI MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DEMARCHI, NILZA RIBEIRO DE 

ARAUJO OKADA, JOSINO RIBEIRO DE ARAUJO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, MARCOS DE MOURA 

HORTA - OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B, Márcio Ronaldo de Deus da Silva - 

OAB:13171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - OAB:MT 

15560

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar se tem interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62230 Nr: 1298-06.2012.811.0105

 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: Solita Becker Correia

 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;

INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 30 (trinta) dias requeiram o 

que entenderem de direito.

No silêncio, CERTIFIQUE e ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86824 Nr: 833-84.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIDES FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

recolha o valor da diligência do oficial de justiça, através do endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62821 Nr: 212-63.2013.811.0105

 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: BCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o interditando por meio do seu advogado, para que impulsione o 

feito no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64087 Nr: 1488-32.2013.811.0105

 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: EdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente ainda 

tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

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, para quem:

“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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85668 Nr: 167-83.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes em epígrafe.

Às fls. 29 a parte autora requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que a parte ré sequer foi citada para 

integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão pela qual é 

prescindível o seu consentimento para fins de homologação da 

desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pela parte autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 
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DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

DETERMINO as baixas das eventuais restrições realizadas em razão deste 

feito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86555 Nr: 678-81.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FERREIRA DA SILVA THIESEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.;

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO entre as partes em 

epígrafe.

Em petição de fls. 62/65 a instituição financeira autora informou que 

entabulou acordo extrajudicial com a parte requerida.

É o breve relatório.

DECIDO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na forma 

convencionada pelas partes.

DÊ-SE baixa nas restrições eventualmente realizadas nestes autos.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68159 Nr: 957-72.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Marcheski de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

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 25 de setembro de 2018, às 16h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 22 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 931-11.2014.811.0105

 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: N. F. Pimenta ME, Neuci de Fátima Pimenta, Alfredo Paulo 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Vistos.

Trata-se de Procedimento Ordinário proposto pelas partes em epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 05/49.

Aportou-se aos autos juntada de acordo entabulado pelas partes (fls. 

125/126).

É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, 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.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

OFICIE-SE como requerido às fls. 126.

Pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência na forma 

acordada.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87922 Nr: 1585-56.2018.811.0105

 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: FRANCISCA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE JESUS 

PERASSI PERES - OAB:2383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo caso inverídicas as 

informações.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

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.

No mais, cancelo a audiência designada à Ref. 5, haja vista que se trata 

de um equívoco.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 4899-44.2017.811.0105

 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: OZANA SANTOS LOUVRS
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 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.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo caso inverídicas as 

informações.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

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.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83857 Nr: 4505-37.2017.811.0105

 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): NATALIA MAINE ALVES LIMA 01646564219

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, eis que não preenchidos os requisitos do art. 300 e 

seguintes do CPC, INDEFIRO o pedido de arresto de bens do 

devedor.CITE-SE a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias 

pagar a dívida, entregar a coisa, executar a obrigação de fazer ou 

não.Para o caso de cumprimento no prazo supra-assinalado, FIXO os 

honorários advocatícios em cinco por cento do valor atribuído à causa – 

art. 701, caput, do CPC.Seguindo-se a orientação do art. 701, § 1º, do 

CPC, a parte requerida ficará isenta do pagamento de custas processuais 

na hipótese de cumprimento do mandado no prazo mencionado 

alhures.Conste ainda, do mandado que, neste mesmo prazo, a parte 

requerida poderá OFERECER, nos mesmos autos e independentemente de 

prévia segurança do Juízo, embargos à ação monitória – art. 702, caput, 

do CPC.ADVIRTA-SE a parte requerida que acaso não haja o cumprimento 

da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do 

CPC.EXPEÇA-SE o mandado. INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74217 Nr: 1951-66.2016.811.0105

 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: Cleiziane de Paula da Silva Guilherme

 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.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo caso inverídicas 

as informações.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

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.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75131 Nr: 2529-29.2016.811.0105

 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: Genivaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CACOAL-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, vez que o autor 

comprovou se hipossuficiente.

Renova-se a expedição da Carta Precatória para citação do requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41811 Nr: 1065-43.2011.811.0105

 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: Katia Cristina Rodrigues da Silva, Adriano França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alerico, Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se os autos de manutenção de posse com pedido liminar, o qual foi 

recebida e deferida a liminar às fls. 47/48.

Às fls.52 encontra-se o auto de reintegração de posse datado em 

31/10/2011, em favor dos autores.

Os autores informam às fls.62/78, que o requerido Zé do Araguaia estaria 

realizando a construção de um poço artesiano e colocando cercas na 

única passagem que os promoventes tem para acessar a casa, conforme 

documentos de fls. 75/78.

Desta forma requerem o revigoramento da liminar concedida 

anteriormente, sendo expedido mandado de reintegração de posse da 

servidão de passagem em favor dos autores, bem como a paralisação da 

construção de um poço artesiano e cercas da única passagem que há 

para acesso a casa dos autores e a consequente retiradas das cercas, 

pugnando, ainda, pela aplicação de astreintes e advertência ao requerido 

caso haja descumprimento da ordem judicial, podendo, ainda, responder 

pelo crime de desobediência, conforme art.330 do Código Penal, além de 

incidir nas penas de litigância de má fé.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Entende-se que servidão é direito real caracterizado pela imposição de um 

encargo sobre um prédio denominado serviente, em benefício de outro 

prédio, denominado dominante, conferindo ao titular deste o uso e gozo da 

utilidade proporcionada pelo serviente. (Manual de Direito Civil, vol. único, 

5ª edição)

A lei impede que o dono do prédio serviente venha a embaraçar, de 

qualquer modo, o exercício legítimo da servidão pelo titular do prédio 

dominante (art.1.383 do Código Civil).

 Entende-se por embaraço à turbação, caso essa ocorra, dá ao possuidor 

do prédio dominante o direito à ação de manutenção da posse, o que 

ocorre no presente feito.

Sabe-se que comete turbação quem, por ato próprio, fecha o caminho de 

passagem, aberto há vários anos e em franco uso pelo dono do prédio 

serviente.

Nesse sentindo há entendimento do TJMT, vejamos:

 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE PASSAGEM FORÇADA – IMÓVEL ENCRAVADO – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil, a 

antecipação dos efeitos da tutela se sujeita à identificação da prova 

inequívoca, da qual decorra o convencimento da verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

além da constatação de reversibilidade da medida. A decisão que antecipa 

a tutela autorizando a servidão de passagem, por única área de acesso à 

propriedade dos agravados, originada de forma natural, não provocada e 

utilizada há anos, deve ser mantida, pois adequa-se aos requisitos legais, 

impondo-se o reconhecimento do perigo de dano a favor dos 

requerentes/agravados, privados do acesso à sua propriedade.
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 (AI 64114/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

13/10/2015) (grifei)

No presente caso o requerido, Zé do Araguaia, descumpriu ordem judicial 

voltando a realizar obras que obstruem a passagem dos autores à sua 

residência, o que necessita de medidas mais rígidas, bem como o 

revigoramento da liminar anteriormente concedida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – 

LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

SUSCETÍVEL DE RECURSO – NOVO ESBULHO PRATICADO PELA MESMA 

PARTE NA MESMA ÁREA OBJETO DA AÇÃO - REVIGORAMENTO DO 

MANDADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INGRESSO DE 

NOVA AÇÃO – ECONOMIA PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO A ocorrência de um novo esbulho praticado pela 

mesma parte na ação possessória deve o juiz ordenar o revigoramento do 

mandado (liminar), dispensando o ingresso de uma nova ação de 

reintegração de posse, manutenção ou interdito proibitório, à luz do 

princípio da economia processual.

 (AI 108388/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

12/02/2014)

Assim, DEFIRO os pedidos do autor de fls.66.

À Secretaria para que alterar no sistema e na capa dos autos o patrono 

da parte autora, conforme requerido no item “a”.

DETERMINO o revigoramento da liminar com o devido mandado de 

reintegração de posse da servidão de passagem em favor dos autores, 

bem como para que o requerido paralise a construção que está a obstruir 

a passagem de acesso à casa dos autores, retirando as cercas levantas 

após a primeira reintegração de posse em 2011, ficando ciente de que 

caso desobedeça à ordem judicial será aplicada multa de R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia, e, ainda, sujeito a responder pelo crime de 

desobediência, conforme preceitua o art. 330 do Código Penal, além de 

incidir nas penas de litigância de má fé.

Intime-se a parte requerente para que se manifeste sobre a certidão de 

fls. 59.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73023 Nr: 1274-36.2016.811.0105

 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: JTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca do andamento de 

ref. 24, referente a redesignação de audiência para o dia 09 deJulho de 

2018 às 18h30m na sala de conciliação.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86815 Nr: 832-02.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EF, DPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSF, MASF, RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:22746/O

 Impulsiono os autos para o conciliador para designação de audiência de 

conciliação.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 1465-57.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Honda Flores 

- OAB:9.708-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca da petição de fls. 

192.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 23418 Nr: 657-62.2005.811.0105

 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: ARAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regis Rodrigues Ribeiro - 

OAB:4.936

 Vistos;

DEFIRO pedido de fls. 158/159 pelo o que DETERMINO o arquivamento do 

feito, haja vista que as partes são beneficiarias da assistência judiciária 

gratuita (certidão de fls. 111).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86003 Nr: 314-12.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA RODRIGUES DOS SANTOS 

00463267230

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme Portaria 

0 0 9 / 2 0 0 6 - D F ,  a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao".

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69737 Nr: 1694-75.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elci Mota de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, 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, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 
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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.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64308 Nr: 1031-81.2014.811.0099

 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: RIDALVA LUZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o teor das informações de ref. 36, deve a parte-autora se 

manifestar.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto às informações prestadas pelo SICREDI, requerendo 

o que de direito, isto no mesmo prazo;

2. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80927 Nr: 1684-44.2018.811.0099

 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: CLAUDINEI MACHADO DE AGUIAR, ANA PAULA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE 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, DEFERE-SE o 

benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de 

junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75790 Nr: 2671-17.2017.811.0099

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ACWDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659

 Vistos...

Incialmente, verifica-se que a parte-autora requereu que as expressões 

ofensivas contidas na contestação sejam “riscadas” dos autos, posto que 

implica em desrespeito à figura da mulher.

As expressões ofensivas que menciona o Ministério Público referem-se 

ao seguinte parágrafo:

Inicialmente afasta-se veementemente o aduzido relacionamento, pois, 

infelizmente dado a vida promiscua com que a Genitora vivia, quiçá vive 

até hoje, a única oportunidade em que o Requerido 'transou' com a 

Genitora da infante foi numa suruba em que participou também a pessoa 

de Luciano Freitas.

Quanto a isso, de fato entende-se que o referido trecho como ofensivo. 

Tal situação faz como ganhe relevo o art. 78, §2°, do CPC. Transcreve-se:

Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos 

membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer 

pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos 

escritos apresentados.

(...)

§ 2o De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as 

expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, 

determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões 

ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada.

Por tal razão, fulcrando-se no artigo acima mencionado, DEFERE-SE o 

pleito do Ministério Público.

Verifica-se, ainda, que a coleta de material genético não foi realizada, o 

que deverá ser feito, levando em conta também a concordância do 

requerido.

Por fim, DESIGNA-SE o dia 10.07.2018 às 13h30min, ocasião em que será 

feita a coleta do material genético das partes e da criança ISABELY 

VICTORIA WAPPLER para realização do exame de DNA.

Assim, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR que foi riscado da contestação o trecho “infelizmente dado 

a vida promiscua com que a Genitora vivia, quiçá vive até hoje a única 

oportunidade em que o Requerido 'transou' com a Genitora da infante foi 

numa suruba em que participou também a pessoa de Luciano Freitas”;

 2. INTIMAR as partes pessoalmente para a coleta de material genético;

3. CONSIGNE no mandado que o valor para a realização do exame é de R$ 

145,00 (cento e quarenta e cinco reais), que deverá ser pago por ANA 

CLAUDIA e LUCAS, bem como de que a criança deverá ser trazida para a 

coleta do material genético;

4. Com o resultado, VISTAS às partes autora para manifestação;

5. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81112 Nr: 1838-62.2018.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo o narrado, nos termos do art. 321 do CPC, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a Inicial, devendo:a)Especificar o rito da execução de 

alimentos;b)Se for o caso, atualizar a tabela de cálculos. Por fim, frisa-se 

a necessidade de atentar ao art. 321, parágrafo único, do CPC.Decorrido o 

p r a z o ,  c o m  o u  s e m  m a n i f e s t a ç ã o ,  c e r t i f i q u e - s e  e 

conclusos.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78981 Nr: 383-62.2018.811.0099

 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: ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), consoante 

disposição do artigo 91 do Código de Processo Civil. Não obstante, 

DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de forma que fica suspensa a 

exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES FINAISNomeada como 

Defensora, fixam-se como honorários advocatícios à advogada SARA 

TONEZER – OAB/MT n° 9.074-A, o valor de 01 URH (consoante Tabela de 

Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do 

art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. 

Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80404 Nr: 1276-53.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAB, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) III DISPOSITIVOPor isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 

1/3 (um terço) do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje), VALOR 

ÚNICO para as três menores.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Noutro giro, 

observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação 

para o dia 12.07.2018, às 11h00min, na sala de audiências da Vara Única 

do Fórum desta Comarca.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a 

parte-requerente da presente decisão, bem como para comparecer à 

audiência;2.CITAR a parte-requerida por meio de Carta Precatória (Juína) 

para conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para pagar os 

alimentos provisórios fixados (R$318,00), os quais deverão ser pagos até 

o dia 10 de cada mês, a contar da presente intimação, além de INTIMÁ-LA 

a comparecer à audiência de conciliação, acompanhada de advogado, 

sendo que o não comparecimento injustificado será sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. OBS: Caso não tenha condições financeiras será nomeado 

Defensor;3.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a 

parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;4.INTIMAR o Ministério Público para 

comparecer à audiência.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, de 04 de junho 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61152 Nr: 885-11.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ANTERIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Repete-se o despacho de fl. 138, acrescentando, no mandado, o número 

58, conforme fl. 51.

 Quanto ao pleito das ilustríssimas advogadas, a diligência visando à 

intimação da parte-autora pode servir para a informação pretendida, mas 

não necessariamente.

 Assim, solicitar ao oficial de justiça que informe à parte-autora que o 

advogado dela faleceu, podendo fornecer o número de telefone para fins 

de contato com as advogadas que pretendem a sucessão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70481 Nr: 1794-14.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS, MBG, MJD, SDS, JMDM, ADJ, VMDM, 

DPD, MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/MT

 (...) Portanto, à SECRETARIA para:1.CITAR por edital os requeridos Miguel 

Braz Garcia, Manoel José Dias, Vilmar Muller de Maia e Márcio Gonçalves, 

a fim de que cumpram a decisão que concedeu a antecipação de tutela e, 

caso queiram, apresentem resposta no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, 

art. 335), consignando expressamente a advertência a que se refere o 

art. 344 do citado diploma normativo;a.OBS.: o Edital também deverá ser 

divulgado no DJe.2.CITAR pessoalmente, nos endereços constantes na 

Inicial, os requeridos Juracy Nascimento dos Santos, Jucimar Muniz de 

Melo, Silvio da Silva, Adnilson de Jesus e Devanir Pereira Dias, a fim de 

que cumpram a decisão que concedeu a antecipação de tutela e, caso 

queiram, apresentem resposta no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 

335), consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 

344 do citado diploma normativo;3.INTIMAR o Estado de Mato Grosso, 

através da Procuradoria-Geral do Estado, para que esclareça se possui 

ou não interesse em ingressar na demanda como litisconsorte 

ativo;4.Apresentadas as respostas (contestações, inclusive) e a 

manifestação do Estado de Mato Grosso ou decorrido os prazos para 

tanto, CERTIFICAR e REMETER ao Ministério Público;5.Após, 

conclusos.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80049 Nr: 1009-81.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLDA, GLP, GLP, GLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Por outro 

lado, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 

320 e 524, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do 

CPC), RECEBE-SE a Inicial.Com efeito, DEFERE-SE o pedido de assistência 
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judiciária gratuita, tendo em vista que, segundo consta dos autos, a 

parte-autora não tem condições de pagar as custas do processo e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo 

com o artigo 98 do Código de Processo Civil.Ato contínuo, ressalta-se que 

o rito escolhido faz com que o débito alimentar autorizativo da prisão seja 

o relacionado apenas às três últimas prestações vencidas anteriores ao 

ajuizamento da demanda, nos termos do §7º do artigo 528 do CPC. (...) 

Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62683 Nr: 1041-62.2013.811.0099

 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: CLARA EMILIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

EDSON EMILIA DA ROCHA - OAB:22746/O, LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em contato com o ilustre advogado, informou que irá peticionar visando à 

extinção do processo.

 Assim:

1.INTIMAR a parte-autora (via advogado) para requerer o que de direito;

2.Manifestando-se pela extinção do processo, ao INSS para manifestação;

3.Após (ou com manifestação diversa), conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81105 Nr: 1835-10.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 

320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial.PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Quanto ao 

benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, 

como se sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a 

discussões no bojo do processo.Por fim, observando-se o artigo 334 do 

CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 24.07.2018, às 

13h30min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta 

Comarca.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-requerente para 

a audiência de conciliação;2.CITAR a parte-requerida por meio de Oficial 

de Justiça, para que compareça à audiência, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para 

apresentar resposta (inclusive contestar), sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor;3.Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo 

legal;4.Após, conclusos.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64037 Nr: 818-75.2014.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO PEDRO COMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659/B

 Vistos...

Verifica-se que o embargante interpôs Recurso de Apelação contra a 

sentença extintiva prolatada nos autos.

Por outro lado, o advogado do embargado peticionou requerendo o 

cumprimento definitivo de sentença em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais arbitrados na mencionada sentença.

Pois bem.

Não obstante a argumentação do nobre causídico Dr. Florentino Aparecido 

Martins, salienta-se que o Código de Processo Civil prevê que o Recurso 

de Apelação será processado e remetido ao Tribunal independentemente 

de juízo de admissibilidade (1.010, §3º do CPC).

Daí que, não obstante a intempestividade do Recurso apresentado pelo 

embargante, os autos devem ser remetidos ao e. TJMT, impossibilitando o 

cumprimento provisório nos próprios autos.

Neste caso, deve-se criar novos autos que serão distribuídos por 

dependência, devendo ser atendido ao disposto no artigo 522 do CPC.

Por isso, considerando a inviabilidade técnica de se dar prosseguimento a 

execução provisória nos próprios autos neste caso, INDEFERE-SE o 

pedido constante à ref. 46.

Por outro lado, nos moldes do artigo 1.010, §3º, do Código de Processo 

Civil, RECEBE-SE o recurso com seu duplo feito.

No mais, quanto ao juízo de retratação acerca da extinção sem resolução 

do mérito (art. 485, §7º, do CPC), considerando a intempestividade do 

Recurso de Apelação (ref. 43), deixa-se de promovê-lo.

Por fim, à SECRETARIA para:

1. Observadas as cautelas de praxe, REMETER os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65145 Nr: 238-11.2015.811.0099

 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): M R DE OLIVEIRA PEDRITTI MT, MARILEIS 

ROCHA DE OLIVEIRA PEDRETTI, JAIME HENRIQUE PEDRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita, em que pese a execução possuir natureza satisfativa e 

ser fundada em dívida líquida, certa e prontamente exigível, não se pode 

tolher, de plano, a oportunidade de exercício do contraditório por parte do 

devedor, que poderá questionar a validade do título, o cumprimento da 

obrigação ou até mesmo realizar o pagamento espontâneo.Por outro lado, 

DEFERE-SE a busca pelo atual endereço da parte-executada via INFOJUD, 

considerando que há nº. de CPF nos autos. Por conseguinte, anexa-se a 

esta decisão a consulta efetuada.No mais, tendo em vista que o endereço 

encontrado no Sistema INFOJUD é igual ao já constante nos autos, á 

SECRETARIA para:1)CITAR, por Edital (PRAZO: 20 dias), a 

parte-executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, 

do CPC);i.OBS: o Edital também deverá ser divulgado no DJE.2)Caso, 

citados pela via editalícia, os executados permanecerem inertes, INTIMAR 

a parte-exequente para requerer o que entender de direito, isso no prazo 

de 10 (dez) dias;3)Após, conclusos.Intimar.Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28447 Nr: 1374-58.2006.811.0099

 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: VALDEMIRO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 Com a resistência do INSS quanto ao pleito, deve-se suspender o 

processo e autuar o pedido de habilitação em apartado (art. 691 do CPC).

 Por isso, à SECRETARIA:

1.EXTRAIR cópia do pedido de habilitação, dos docs. que o instruem e da 

manifestação do INSS, autuando em apartado o pedido, fazendo-o 

conclusos para designação de audiência;

2.Manter o presente processo SUSPENSO, isso até a resolução da 

questão relacionada à habilitação.

Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78998 Nr: 394-91.2018.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EC, NACS, SDC, AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ANDRESKA 

TARGANSKI - OAB:78764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR o inventariante acerca da 

nomeação, bem como para que preste compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias e apresente as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) 

dias, conforme estabelecem os artigos 617, par. único e 620, ambos do 

CPC;2.Feitas as primeiras declarações, CITAR os herdeiros, ficando desde 

logo aberta a possibilidade de se manifestarem sobre as primeiras 

declarações (art. 626 do CPC);3.Em seguida, INTIMAR as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (artigo 626 do CPC), para que se 

manifestem sobre os valores da avaliação dados pelo Inventariante, 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias 

(artigo 629 do CPC) ou atribuir diretamente novos valores, que poderão 

ser aceitos pelos interessados (artigo 634 do CPC), para o que, devem se 

manifestar expressamente;4.Havendo impugnação (art. 627 e seus 

incisos), desde logo fica determinada a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem (prazo comum de 10 dias) e após conclusos para 

decisão;5.Não havendo impugnação no prazo indicado e se a as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal concordarem de forma 

expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do 

espólio, deixar-se-á de proceder à avaliação (art. 633 do CPC), 

INTIMANDO o inventariante para últimas declarações (art. 636 do CPC) e 

posterior INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem sobre (prazo 

comum de 15 dias);6.Após, à CONTADORIA para cálculo do ITCMD (art. 

637 do CPC), INTIMANDO-SE as partes em 05 dias (prazo em cartório), 

após as Fazendas Públicas (10 dias), fazendo conclusos para 

análise.Int imar.Cumprir .  Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79869 Nr: 904-07.2018.811.0099

 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: JDA, SMDMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de JORGE DE 

ALMEIDA E SUSETE MARIA DE MORAES DE ALMEIDA, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerida voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja, SUSETE MARIA DE MORAES.Assim, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES 

FINAISNomeado como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado Mateus Gonçalves da Silva (OAB/MT – 21.384), o valor de 

02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, tabela XI, item 16.1, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os envolvidos, não se aplicando o 

artigo 914 da CNGC;2.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

EXPEDIR Ofício ao Cartório de Registros Públicos da Cidade de Francisco 

Beltrão/PR para que proceda à devida averbação na certidão de 

casamento nº 1.361, do livro B-4, fls. 202;3.Após, arquivar os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80393 Nr: 1268-76.2018.811.0099

 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: MARIA LUIZA SILVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 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.: 77989 Nr: 4120-10.2017.811.0099

 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: WILSON STORKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A, BANCO 

COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/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, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73687 Nr: 1193-71.2017.811.0099

 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: EMIR DOMINGOS DELLA JUSTINA, SOLANGE BACK 

DELA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DELLA JUSTINA, ODAIR DELLA 

JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 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 Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 79366 Nr: 602-75.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV CONCLUSÃO. DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do 

CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

24/07/2018, às 14h00min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo), vítima, e também o 

interrogatório do réu. IMPORTANTE pontuar que será considerada como 

constituída a Defesa, considerando a procuração juntada. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);3.DEVE A DEFESA SE ATENTAR 

PARA A QUESTÃO DOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS, NÃO 

INDICADOS. Prazo de 20 DIAS antes da audiência para indicação. Ciência 

a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40231 Nr: 129-61.2016.811.0034

 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 Juscimeira LTDA- Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 Intimação do advogado da parte requerida, Drª. Estela Maris Pivetta, da r. 

sentença de ref: 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 318-68.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Vistos.

1. Conforme determinado no expediente nº. 0020995-27.2018.811.0000, 

passa este juiz de direito a responder pelos processos crimes em geral 

nesta comarca de Dom Aquino.

2. Considerando que este também responde pela Vara Única da Comarca 

de Juscimeira/MT, necessário o ajuste de pauta desta Vara Única, razão 

pela qual ANTECIPO a audiência anteriormente aprazada para o dia 14 de 

junho de 2018, às 14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT).

3. Intimem-se as testemunhas e a acusada.

4. Requisitem-se os policiais.

5. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

6. Às providências. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 04 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53914 Nr: 459-87.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Loss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Dom 

Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte 

autora, para, no prazo legal, manifestar acerca da juntada de certidão do 

Oficial de Justiça de ref.24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34514 Nr: 599-63.2014.811.0034

 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: DJANIRA PINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:37840

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32951 Nr: 1615-86.2013.811.0034

 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 APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39496 Nr: 1318-11.2015.811.0034

 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: VALDEIR ZELIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46792 Nr: 858-53.2017.811.0034

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdIeJdCdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDSR, EdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 858-53.2017.811.0034 – CÓDIGO 46792

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Curadoria da Infância e Juventude da Comarca de 

Dom Aquino-MT

PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO e Ericson 

de Souza Oliveira.

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Daniel Henrique dos Santos Ribeiro, RG: 

25114735 SSP/MT, Filiação: Juarez Ribeiro e Adenir dos Santos Moreira, 

data de nascimento: 23/06/1999, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, 

solteiro(a), servente, Endereço: Jao, Qd. 25, Lote 18, Bairro: São Miguel, 

Cidade: Campo Verde-MT e Menor infrator: Ericson de Souza Oliveira, 

Filiação: Edson de Souza Oliveira e Ivonete Alves de Souza, data de 

nascimento: 20/07/1999, brasileiro(a), natural de Primavera do leste-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Vale Verde, Bairro: Zona Rural, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/03/2017.

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: I N T I M A Ç Ã O dos menores infratores acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código - 46792 - VISTO, Trata-se investigação de ato 

infracional contra os adolescentes D.H. dos S. R. e E. de S. O. por terem 

supostamente cometido ato infracional análogo à conduta tipificada no 

artigo 33 e 28 da Lei 11.343/0. O Ministério requereu extinção do feito ante 

a falta de interesse de agir, vez que atingiram a maioridade, não mais se 

sujeitando aos procedimentos do ECA. É O RELATÓRIO. DECIDE-SE. 

Conforme consta na qualificação os adolescentes D.H. dos S. R. e E. de S. 

O. atingiram a maioridade penal e civil, a luz dos art. 27 do Código Penal e 

5o do Código Civil de 2002. O adolescente D.H. dos S. R. nasceu em 

23/06/1999 e, assim, conta hoje com mais de 18 anos, já o adolescente E. 

de S. O. nasceu em 20/07/1999 e, assim, também conta hoje com mais de 

18 anos. Assiste razão ao órgão ministerial, diante do que prescreve o art. 

121, § 5º do ECA. Não persiste a pretensão socioeducativa quando o 

adolescente atinge a maioridade. Portanto, declaro extinta a punibilidade de 

D.H. dos S. R. e E. de S. O., em virtude de terem atingido a maioridade, 

conforme art. 121, § 5º do ECA. Quanto à droga apreendida, oficie-se à 

Autoridade Policial responsável para proceder a sua destruição, em 

consonância com a Lei de Drogas. Após, certifique-se. Por fim, transitada 

em julgada a sentença e procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. Dom Aquino – MT, 16 de outubro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito. Eu, Marli Ribeiro Santos, 

digitei.

 Dom Aquino - MT, 29 de maio de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

Juizado Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 34137 Nr: 471-43.2014.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslei Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 .II – OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi ofertada defesa preliminar 

pelo Advogado de Defesa, com negativa geral dos fatos. Após, foi 

recebida a denúncia. Posteriormente foi realizada a oitiva da testemunha. 

Com a leitura da denuncia foi realizado o interrogatório do acusado. Foi 

informado às partes que, nos termos do art. 405, §1º, do Código de 

Processo Penal, os depoimentos prestados seriam armazenados 

digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado em mídia 

adequada, posteriormente juntada aos autos. Concedida a palavra ao 

Ministério Público, este pugnou pelo recebimento da denúncia e a regular 

realização da audiência de instrução e julgamento, bem como, 

apresentação de alegações orais finais. Concedida a palavra ao 

Advogado de Defesa, este pugnou por prazo para a juntada de 

substabelecimento, bem como, pugnou pelo não recebimento da denúncia, 

e por prazo para a apresentação de memoriais finais. III – DELIBERAÇÕES: 

A seguir, a MMª. Juíza proferiu a seguinte DECISÃO: “Vistos etc. I – De 

inicio, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de procuração. Por 

conseguinte, REVOGO O BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL, ante seu 

descumprimento e RECEBO a denúncia em todos os seus termos, 

considerando o acusado incurso nas penas dos dispositivos nela 

mencionados, visto que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, e não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas nos 

artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. Há indícios suficientes da 

autoria e da materialidade delitiva a conferir a necessária justa causa para 

a instauração da persecução penal judicial, já que calcada em singelo juízo 

de prelibação. II – Por conseguinte, tendo em vista a oitiva das 

testemunhas e interrogatório do acusado, assim sendo, não solicitada 

diligências, consoante o artigo 402 do Código Penal, encerro a instrução 

processual. III – Por fim, considerando que o Ministério Público apresentou 

alegações finais orais, abra-se vistas ao Advogado de Defesa para a 

apresentação de razões finais escritas no prazo de 05 (cinco) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38226 Nr: 652-10.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Código: 38226

DECISÃO

Vistos, etc.

Tendo em vista a informação de que o advogado de defesa nomeado não 

apresentou memoriais escritos (ref.: 99), REVOGO sua nomeação nos 

autos.

Considerando que o advogado de defesa participou apenas das 

audiências de instrução (ref. 81 e 88), REVOGO o URH arbitrado à ref. 81, 

e, ARBITRO o valor de 03 URH pelas duas audiências que o advogado de 

defesa participou, em consonância com a tabela da OAB (Tabela XIX, item: 

27.21).

Por fim, NOMEIO a Dra. Lucimar Dias da Silva – OAB/MT 20.637-O para 

apresentar memoriais escritos em favor do denunciado, no prazo de 05 

(cinco) dias.

INTIME-SE o causídico para manifestar-se quanto à nomeação, 

cientificando-o de que os honorários serão arbitrados ao final do 

processo, de acordo com sua atuação do feito e em consonância com a 

tabela da OAB, sem prejuízos.

Havendo recusa ou inercia do advogado de defesa nomeado, volvam-me 

os autos conclusos para demais deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 29 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50463 Nr: 361-66.2011.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Rafael Guido Zick, Marcos Souza dos 

Santos, Valdemar Antonio Leal, Daltro Erthal Barbosa, Antonio Grode

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana C. Ropelli Huck - 

OAB:MT/8.593, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:MT/8.247-B, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:19221, MEIRY ROSE SOARES COIMBRA - OAB:23360/0, 

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:6972/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77691 Nr: 1047-82.2016.811.0093

 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: PAULO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DA POLICIA MILITAR / FELIZ 

NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1047-82.2016.811.0093

Código nº 77691.

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar proposto por Paulo 

Gomes de Silva, em face do Comandante da Policia Militar/Feliz Natal, 

ambos qualificados nos autos.

Sustenta que no dia 11/09/2016, dentro da garagem do estabelecimento 

comercial SASC, o impetrante acelerou sua motocicleta, momento em que 

os Policias adentraram no estabelecimento e efetuaram a prisão do 

impetrante, sendo que no ato apreenderam também o veículo e efetuaram 

o recolhimento da CNH.

Assim, requer liminarmente a restituição da CNH e do veículo apreendido.

Em decisão de fls. 30, foi postergada a análise da Liminar, após o 

contraditório.

Notificado, a parte impetrada apresentou informações às fls. 34/42.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de intervir no feito, 

ante a ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção 

(fls. 44/45).

Decisão de fls. 46/47, indeferindo a liminar pleiteada.

Intimado pessoalmente, o impetrante não se manifestou, conforme certidão 

de fls. 58.

 É o Relatório. Fundamento e Decido.

Após a negativa da liminar, o impetrante não comprovou, no que tange ao 

pedido de restituição do veículo apreendido, o impetrante não trouxe aos 

autos documentos que comprovem ser ele o proprietário do veículo, 

mesmo após a intimação via advogado constituído nos autos, bem como 

intimação pessoal.

Da mesma sorte, quanto ao pedido da restituição da carteira CNH, o 

impetrante não trouxe comprovação de que o bem está em posse da parte 

impetrada, não mais se manifestando nos autos, mesmo após a intimação.

Assim, apesar de evidenciada o abandono da causa por parte do 

impetrante, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, 

introduzido no ordenamento pátrio pelo novel diploma processual civil, 

tem-se que o indeferimento do writ, pelos fundamentos expostos acima, é 

medida que se impõe.

Ante ao exposto, DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC.

 Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 

512 do STF).

 Sem reexame necessário, conforme art. 14, §1º da Lei 12.016/2009, a 

contrario sensu.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Feliz Natal/MT, 04 de junho de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80455 Nr: 1461-46.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB, SES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 88, CANCELO a audiência designada no 

vertente feito, e DETERMINO a intimação da parte requerente, a fim de que 

se manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43776 Nr: 615-49.2005.811.0093

 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: ARI LODI, OLIMPIA RIZELLO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES, NADIR KAOCH 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, MARCELO SEGURA - OAB: MT -4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 Processo nº 743-54.2014.811.0093

Código nº 72700

Vistos, etc.

De início, vale mencionar que a presente ação encontra-se em fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por Ari Lodi, Olimpia Rizzelo Lodi 

e Marcelo Segura, em face de Rogério Luiz Rodrigues e Nadir Kaoch 

Rodrigues. Assim, proceda-se a Secretaria da Vara as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

Pois bem. No tocante o contido em petição de fls. 589/590, em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede a pretensão 

do credor.

Isto porque, o art. 854 do Novo Código de Processo Civil, possibilita a 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

Art. 854 - Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo 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.
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Caso reste positivo o bloqueio, lavre-se o competente termo, intime-se o 

executado, e prossiga-se a ação nos seus ulteriores termos.

Caso reste negativo o bloqueio, DEFIRO desde já a restrição on line a ser 

realizada em desfavor do executado, pelo sistema RENAJUD, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica do extrato 

anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

Ademais, oficie-se o INCRA cientificando aquele órgão a respeito da 

presente ação, bem como oficiem-se o INTERMAT e INCRA, para 

suspender quaisquer pedidos de regularização fundiária na referia área 

(objeto do vertente feito) em nome dos executados.

 Outrossim, considerando o teor da petição de fls. 587/588, e tendo em 

vista a perícia realizada no vertente feito, ACOLHO o pedido formulado 

pelo Sr. Perito, e DETERMINO que SE EXPEÇA o necessário para liberação 

dos 100% (cem por cento) dos honorários que se encontram depositados 

nos autos (fls. 575/575v).

 Por fim, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste nos 

autos, acerca do laudo pericial juntado às fls. 576/581, o qual deverá a 

parte interessada providenciar o necessário para o deslinde do feito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Feliz Natal/MT, 22 de Maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71761 Nr: 10-88.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Madeiras Cizal Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71761

Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor.

Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

havendo bloqueio de valores, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial 

a fim de que procedam às intimações necessárias.

Caso seja infrutífero o bloqueio de valores, DEFIRO a restrição on line a 

ser realizada em desfavor do executado, pelo sistema RENAJUD, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica do extrato 

anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

Não sendo localizados referidos valores e veículos, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 01 ANO, suspensa a 

prescrição (art. 40, LEF), consignado que novos pedidos de localização 

de bens via Sistemas não serão considerados como indicação de bem.

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 1508-20.2017.811.0093

 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: SAULO OLIVEIRA MARRAFAO, ANA CLAUDIA 

MARTOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1508-20.2017.811.0093

Código nº: 80558

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Saulo Oliveira Marrafão e 

Ana Cláudia Martos dos Santos em desfavor da UNIÃO FEDERAL, onde 

postula, liminarmente, a suspensão da restrição do imóvel de lote 47-E da 

quadra 03, matrícula 1908 no CRI de Feliz Natal, decretada nos autos n° 

1177-09.2015.811.0093 (75425).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Nos termos do artigo 674, caput, do CPC, “Quem, não sendo parte no 

processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 

poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos 

de terceiro”.

Por sua vez, o artigo 678 do mesmo diploma preconiza que “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”.

No caso em tela, verifica-se que os embargantes não são parte no 

processo principal, qual seja, Execução Fiscal nº 1177-09.2015.811.0093 

(75425), proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT contra Madeireira e 

Comércio e Beneficiamento LTDA ME, Emerson de Souza, Graciela de 

Souza Correa, em cujos autos foi decretada a indisponibilidade do imóvel 

de lote 47-E da quadra 03, matrícula 1908 no CRI de Feliz Natal, em nome 

da executada, sendo essa medida cautelar averbada em 29/02/2016 pelo 

embargado, na matrícula do imóvel referido nos presentes embargos.

Alegam os embargantes que os executados alienaram o imóvel via termo 

de Transação Amigável, datado de 24/06/2014, com firma reconhecida em 

cartório, para quitar 06 (seis) cheques devolvidos no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais) cada um, mais encargos, e R$50.00,00 

(cinquenta mil reais) referente a honorários advocatícios. Em 05/08/2014, 

pactuaram termo aditivo do contrato. Aduziram que os adquirentes 

venderam a área, em 03/11/2015, via contrato de compra e venda, aos 

embargantes, rateando termo de acordo amigável em 09/11/2015. Narra 

que lavraram escritura pública de compra e venda no Tabelionato de Feliz 

Natal, no livro 011, de fls. 173, lavrada em 03/03/2016, registrada em 

21/11/2016.

Ocorre que o alegado domínio da área não está suficientemente 

comprovado nos autos pelos embargantes, uma vez que o suposto título 

translativo, consistente nos instrumentos de transação amigável e seus 

termos aditivos de fls. 19/29, não foram registrados na matrícula do imóvel. 

Aliás, se houvesse sido, é certo que teria sido possível a averbação 

premonitória, já que eles não estariam registrados no nome dos 

executados. Ressalto que, na espécie, afigura-se inaplicável a Súmula nº 

84 do STJ, uma vez que os embargos em exame estão embasados no 

domínio, e não na posse das áreas.

Nesse cenário, conquanto se saiba que o reconhecimento da fraude à 

execução demanda o prévio registro da constrição judicial sobre o bem ou 

a prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ), tem-se que a 

alegada boa-fé dos embargantes está a demandar a formalização do 

contraditório e a instrução probatória.

Ademais, a pretensão do embargante de cancelamento da restrição junto 

à matrícula do imóvel esgota o objeto da ação de embargos de terceiro, 
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além do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isto é, em 

uma análise sumária, não se pode deferir a postulação, considerando que 

se cuida do próprio mérito dos embargos de terceiro.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

TRASLADE-SE cópia desta decisão aos autos principais.

CITE-SE a embargada para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termo do art. 679 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79005 Nr: 496-68.2017.811.0093

 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: ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA, CRISTIANA TABORDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883

 Vistos, etc.

Sem maiores delongas, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, 

motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao substituto legal (arts. 

145, § 1º, e 146, § 1º, CPC).

DETERMINO o envio dos autos ao substituto legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

De Vera-MT para Feliz Natal/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79071 Nr: 530-43.2017.811.0093

 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: CLAUDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 530-43.2017.811.0102

Código n°: 79071

Vistos, etc.

Sem maiores delongas, declaro-me suspeito por motivo de foro íntimo, 

motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao substituto legal (arts. 

145, § 1º, e 146, § 1º, CPC).

DETERMINO o envio dos autos ao substituto legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

De Vera-MT para Feliz Natal/MT, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 963-13.2018.811.0093

 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: VIVIANE APARECIDA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CARDOSO CARVALHO, A.A.F.N- 

ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE FELIZ NATAL, Marcos Rodrigo 

Passador de Oliveira, EDUARDA CAROLINE ALMEIDA, GABRIEL CANSAN 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA LOPES VARGAS - 

OAB:23593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 963-13.2018.811.0102

Código n°: 83742

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por Viviane Aparecida 

Gomes da Silva, em face de Associação dos Acadêmicos de Feliz Natal - 

A.A.F.N, Marcos Rodrigo Passador de Oliveira, Eduarda Caroline Almeida e 

Gabriel da Silva, com pedido de tutela antecipada consistente na 

realização do serviço de transporte universitário, de Feliz Natal/MT, à 

Sinop/MT, com a sua confirmação ao final da demanda, bem como a 

condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

 Para tanto, aduz a requerente que associou-se a primeira requerida, com 

a finalidade de que lhe seja fornecido o transporte acadêmico, da cidade 

onde reside, à cidade onde se localiza a instituição de ensino em que 

cursa o ensino superior, durante o ano letivo de 2018, compreendido por 

01/02/2018 à 15/12/2018.

 De sua vez, relata que embora tenha realizado sua contraprestação para 

a utilização do transporte, tem sido impedida de usufruí-lo, tendo em vista 

expulsão decorrente de abaixo-assinado realizado pelos demais 

acadêmicos, por em tese, ter infringido o regulamento interno da 

associação acadêmica.

 No mais, aduz que os demais requeridos realizaram falsas acusações 

contra a requerente, denegrindo sua hora e imagem.

Com a inicial, juntaram-se os documentos de fls. 08-v a 25.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da 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 condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, 

vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da 

medida pleiteada.

Com efeito, a probabilidade do direito invocado na inicial afigura-se 

demonstrada pelos documentos que instruem a ação, notadamente pelo 

termo de compromisso para associação e utilização do transporte 

acadêmico (fl. 10v/11), que indica a relação jurídica entre as parte, bem 

como pelos boletins de ocorrência (12/16v), que, a princípio, dão conta do 

impedimento da utilização do transporte contratado pela autora. Uma vez 

evidenciada a condição de associada da reclamante, tem-se que, por 

força do que preconiza a teoria da aplicação horizontal dos direitos 

fundamentais, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive o 

STF (RE 201819/RJ), a aplicação de sanções, restrições e mesmo a sua 

eventual exclusão da instituição pressupõe a observância do contraditório 

e ampla defesa, o que não está demonstrado nos autos, nesse primeiro 

momento. Por outro lado, não se desconhece que a utilização do 

transporte de acadêmicos pelos associados é condicionada a uma 

contrapartida financeira específica, porém, no caso em exame, ao que 

parece, a suspensão do serviço para a reclamante não está pautada na 

inadimplência, o que corrobora o entendimento acima exposto.

Ademais, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará prejuízos, tal como a perda do ano letivo, 

estando presente, o segundo requisito para a concessão da medida 

(periculum in mora ).

 Por outro lado, é certo que a medida pugnada não se reveste de natureza 

irreversível, podendo a primeira reclamada, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, o que poderá importar na 

revogação da liminar.
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Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar à primeira requerida que forneça a requerente a 

prestação do serviço de transporte universitário de Feliz Natal/MT, à 

instituição de ensino em que a requerente realiza curso superior, na 

cidade de Sinop/MT, com a observância dos termos contratuais, 

especialmente no que tange ao custo do serviço.

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador da 

Comarca de Feliz Natal/MT.

Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 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.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

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 o necessário.

De Vera-MT para Feliz Natal, 24 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-07.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY SANDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

8010051-07.2016.8.11.0093. REQUERENTE: ANDREY SANDRIN 

REQUERIDO: CDA - COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA Vistos, 

etc. Cumpra-se integralmente todas as determinações judiciais contidas 

nos autos, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-52.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010048-52.2016.8.11.0093. REQUERENTE: MARIA MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei n° 9.099/95. Fundamento e decido. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Neste sentido trago a 

colação o seguinte julgado: “Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. 

NELSON DORIGATTI. Ementa: RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. 

APRECIAÇÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 

1. O efeito devolutivo do recurso está restrito ao pedido de nova decisão, 

ou seja, ao conhecimento da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. 

O impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

453, do Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à 

audiência, quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando 

demonstrada a impossibilidade de locomoção”. (GN). Diante do exposto, 

declaro extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Revogo eventual decisão de concessão 

de tutela de urgência. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais em face do disposto no artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-06.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ROLDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000014-06.2017.8.11.0093. REQUERENTE: IVETE ROLDO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 

nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifico que as partes compuseram amigavelmente 

o litígio e, em pleno exercício da autonomia da vontade, pactuaram sobre o 

objeto da lide. Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a 

homologação do referido acordo. Ante o exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS PARTES, para que surta os jurídicos 

e legais efeitos, e DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se Alvará Judicial em favor do patrono da 

requerente, conforme dados informados na petição da autora. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.
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Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87336 Nr: 670-03.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Benedito Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

informar que o valor do alvará judicial foi transferido para a Conta Única do 

Tesouro Nacional no mês 11/2017 , de acordo com o § 1º, do artigo 2º da 

Lei nº. 13.463/2017. Caso queira a expedição de novo RPV deverá fazer o 

requerimento nos autos.

Deverá ainda a parte autora informar banco, agência e conta para 

posterior depósito dos valores.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29569 Nr: 1058-47.2007.811.0087

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EHdM, NTW, FGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Iori - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte reé que o processo encontra-se na escrivania para 

cópia, conforme solicitado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29659 Nr: 1137-26.2007.811.0087

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Iori - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte reé que o processo encontra-se na escrivania para 

cópia, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40457 Nr: 2659-83.2010.811.0087

 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: CAROLINA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de AÇÃO SUMÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE 

proposta por Carolina de Prado em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

Certidão de óbito da requerente juntado às fls. 71.

É o relato necessário.

Decido.

Prescreve o art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil:

 Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal;

 Diante do documento de fls. 71, o interesse processual deixou de existir, 

por ser de caráter personalíssimo e intransmissível.

Nesse rumo tem decidido os tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUERIMENTO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FALECIMENTO DA AUTORA/ 

APELANTE – PERDA DO INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO – APELAÇÃO PREJUDICADA – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 

– NÃO CABIMENTO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – INTRANSMÍSSIVEL – 

EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 267, INCISOS IV, IX DO CPC. (TJMS-APL 

00213407020128120001 MS 0021340-70.2012.8.12.0001, 4ª Câmara 

Cível, Relator Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, julgado em 

28.10.2015, DJe 28.10.2015)”

Logo, diante da informação do óbito da parte-autora e não possuindo o 

benefício pleiteado caráter transmissível, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolver o mérito, nos 

termos do que dispõe o art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 25064 Nr: 1900-95.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA DAL - BÓ LTDA, Silvino 

Fernandes Dal Bó, Silvino Dal Bó Neto, Lucy Maria Klas Dal Bó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advocacia Geral da União - INSS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos (fls. 204) a exequente informa o 

pagamento do débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105830 Nr: 622-39.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Segismundo Basilio Pereira

 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:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101887 Nr: 2536-75.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aldeci Barbosa Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 
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OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE proposta por Maria Aldeci Barbosa Conceição em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

 Pretende a parte autora a concessão de pensão por morte em 

decorrência do falecimento de seu companheiro.

Pois bem.

 A concessão do benefício de pensão por morte depende do 

preenchimento dos seguintes requisitos: a ocorrência do evento morte, a 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e a condição de 

dependente de quem objetiva a pensão, os quais passam a ser 

examinados a seguir.

Imprescindível verificar o benefício que o de cujus recebia a título de 

'aposentadoria'.

Para esse fim, a informação constante do espelho do CNIS, fl. 28, 

evidencia que o Sr. Francisco da Conceição era titular de Amparo Social 

concedido a pessoa portadora de deficiência desde 04/12/2013, ou seja, 

tratava-se de benefício de natureza assistencial, dispensando a exigência 

contributiva, sendo intransmissível, conforme se depreende do art. 21, § 

1º da Lei 8.742/93, verbis:

 Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada dois 

anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem 

superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do 

beneficiário.

 Assim, o amparo é benefício que se extingue com a morte do beneficiário, 

não suscetível de transmissão a eventuais dependentes. Com efeito, 

reveste-se de natureza assistencial, logo, está limitado à pessoa do 

beneficiário – unicamente, razão pela qual a improcedência da ação é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e extingo o feito com 

resolução de mérito.

 Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Custas e honorários pelo autor. Fixo os honorários sucumbenciais em 

10% sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 1284-81.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bernardo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do decurso do prazo solicitado às fls. 162, intime-se a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 2293-05.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juçara Mertz de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Certifique-se acerca do agravo de instrumento interposto pela Autarquia 

Previdenciária.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40381 Nr: 2583-59.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Insta consignar que a sentença de f. 127/129, observou todos os 

requisitos legais para sua existência e validade, não havendo que se falar 

em qualquer omissão, contradição ou obscuridade que pudesse ensejar 

sua reforma. Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de f. 

127/129, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88773 Nr: 1765-68.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeci Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Jose da Silva, Valdenir Alves da Silva, 

Weliton Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim, como o requerente não foi localizado e tampouco deu 

prosseguimento ao feito, a extinção da ação é medida que se impõe. 

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC: Art. 485 – “O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] III – por não promover os atos e 

diligência que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. Posto isso, revogo a decisão de fls. 78/80 e, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Custas pela parte autora. Com o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87144 Nr: 524-59.2014.811.0087

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Alves da Silva, Weliton Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que os requeridos foram citados por edital e não se 

manifestaram nos autos, decreto-lhes a revelia, com fulcro no artigo 344 

do CPC.

Na forma do artigo 72, II, do CPC, nomeio curador especial aos requeridos, 

na pessoa do Defensor Público.

Intime-se o Defensor Público para apresentar contestação no prazo legal.

Após, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 23969 Nr: 817-44.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR ROSANELI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Vistos em correição.
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Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96721 Nr: 3303-50.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGdSDdS, GGdSDdS, Nerciane Oliveira Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Insta consignar que a sentença de f. 46/47, observou todos os requisitos 

legais para sua existência e validade, não havendo que se falar em 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade que pudesse ensejar sua 

reforma. Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1022 

do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de f. 

46/47, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100796 Nr: 1888-95.2016.811.0087

 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: Raimundo Ferrira do Nascimento Filho

 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:

 Insta consignar que a sentença de f. 39/41, observou todos os requisitos 

legais para sua existência e validade, não havendo que se falar em 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade que pudesse ensejar sua 

reforma. Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1022 

do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de f. 

39/41, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98952 Nr: 819-28.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NADIR SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A

 Logo, diante da ausência de qualquer omissão/contradição, é de rigor a 

rejeição dos aclaratórios opostos. Ante o exposto, ausente os requisitos 

previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, 

mantendo a decisão de f. 19, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29763 Nr: 1237-78.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osvaldo Tereza Marciano (de cujus), Edi Ludke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de f. 175, procedendo com a expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Após, intime-se a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42183 Nr: 1563-96.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADÃO FAUSTINO DA 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:

 Vistos em correição.

Considerando que o presente cumprimento provisório de sentença foi 

instruído sem a cópia das peças listadas pelos incisos do parágrafo único 

do artigo 522 do Código de Processo Civil, intime-se a requerente para que 

no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a complementação da petição, 

instruindo-a com a certidão de interposição do recurso não dotado de 

efeito suspensivo, sob pena de indeferimento, nos moldes do artigo 321 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88253 Nr: 1410-58.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Barbosa dos Santos

 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:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição de f. 128, intime-se a parte requerida, por 

meio da gerência executiva, para comprovar a implantação do benefício 

previdenciário, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31291 Nr: 199-94.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliana do Amaral da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se Sr. Gestor o cumprimento da decisão retro, acerca da 

intimação pessoal da parte autora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 114854 Nr: 1957-59.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YTDSM, BSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada, para, em 15 dias, efetuar o pagamento da 

dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, será efetuado o protesto da decisão judicial.

Outrossim, não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez 

por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à 

impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a 

importância da prestação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83923 Nr: 3264-58.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de BLENDDON 

BRAINER MORAIS ASSIS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O requerente, intimado pessoalmente e por meio de seu advogado para 

dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar nos autos, conforme certidão de fls. 70.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – “por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108273 Nr: 1962-18.2017.811.0087

 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: WSdS, TAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DOMICIANO DE 

SOUZA - OAB:14.535 PA

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por W. S. dos S., 

representado por sua genitora THAIS ALVES DE SOUSA, em face de 

JOSÉ ROBERTO SOUZA DOS SANTOS, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 12/13 arbitrou-se alimentos provisórios em 30% do salário mínimo.

Citado, o requerido apresentou proposta de acordo, pleiteando pagar o 

valor equivalente a 32,01% do salário mínimo, até o dia 10 de cada mês, 

além de 50% das despesas extraordinárias da criança. Concorda com que 

a guarda do filho permaneça com a genitora, resguardando o direito de 

visitas.

A parte autora concordou com os termos do acordo.

Posto isso, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação de fls. 23/28, celebrada nestes autos.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42429 Nr: 1809-92.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIR OSS, ADENILSON OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Sandro Pissini Espíndola - OAB:OAB/SP 198040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Tenório de Araújo 

- OAB:56.178 OAB/PR

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA proposta pelo BANCO DO 

BRASIL S/A em face de OLIVIR OSS e ADENILSON OSS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos, às fls. 97/102 as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a 

transação de fls. 97/102, celebrada nestes autos.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35696 Nr: 1810-48.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alterino Rodrigues da Rocha

 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: Procuradoria do Município 

de Guarantã do Norte/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que o executado não opôs embargos, homologo os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

O pagamento far-se-á na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100685 Nr: 1825-70.2016.811.0087

 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: JHSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBXS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO proposta por JOSÉ HUMBERTO SOUZA 

SANTOS em face de ZULEIDE BARBOSA XAVIER SANTOS, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 41/42 as partes requerem a conversão da ação de divórcio litigioso 

em divórcio consensual.

Verifica-se que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto 

no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 226 (...)

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido por JOSÉ 

HUMBERTO SOUZA SANTOS e ZULEIDE BARBOSA XAVIER SANTOS.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, ZULEIDE 

BARBOSA XAVIER.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Sem condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96079 Nr: 2923-27.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué de Oliveira & Cia Ltda ME, Queila 

Taciane Gessner de Oliveira, Josue de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Conforme se depreende dos autos o exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86776 Nr: 211-98.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Martins Roseno de Oliveira, Fabiana Aparecida 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a)determinar ao INSS que 

CONCEDA o benefício assistencial NB. 700.314.627-5, no valor de um 

salário-mínimo, à EVERTON MARTINS ROSENO DE OLIVEIRA, com data do 

início do benefício – DIB - em 11/07/2013 com RMI e RMA a serem 

calculados pela Autarquia Previdenciária.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). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a 

inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos 

índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 

1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No 

que tange à correção monetária, permanece a aplicação da TR, como 

estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela 

jurisprudência.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100783 Nr: 1884-58.2016.811.0087

 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: Elida Maria da Silva Cruz, Davi Jovelino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da impugnação 

apresentada pelo Ente Ministerial, após, façam-me os autos conclusos 

para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11342 Nr: 7-74.2002.811.0087

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Souza Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDE DOS SANTOS AZEVEDO, GEOVANE 

MARCELINO PASCOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação dos requeridos para requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108250 Nr: 1951-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) procurador (a, s) das partes Dr.(a, s) CLEBER DA 

SILVA GARCIA, @advogado_reu para comparecer na audiência de 

conciliação que se realizará no dia 08/08/2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 1447-80.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Pereira de Almeida Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) procurador (a, s) das partes Dr.(a, s) Alessandra de 

Castro Perez, @advogado_reu para comparecer na audiência de 
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conciliação que se realizará no dia 08/08/2018, às 13h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108325 Nr: 2006-37.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael de Fátima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94541 Nr: 2031-21.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Teixeira Bastos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105882 Nr: 661-36.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rico Nutrição Animal LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelle Beatriz Braga Severo, LUIZ ANTONIO 

SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina O. Santos 

Ferreira - OAB:MT/10.765, Karoline Banhos Ontiveros - 

OAB:MT/11516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Citem-se as partes requeridas para que apresentem contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, advertindo-as quanto aos efeitos da revelia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36220 Nr: 2333-60.2009.811.0087

 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: IDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM 

PARTILHA DE BENS proposta por IVONETE DE SOUZA BENTO em face de 

ARI MAFINI.

Os autos permaneceram suspensos de 15.02.2012 até a presente data 

em virtude do desaparecimento da autora.

É o relatório.

Decido.

A suspensão do feito fundamentou-se na tramitação da ação declaratória 

de ausência (processo de código 37570).

Tendo referido processo sido extinto nesta data em razão da desistência, 

não há razões para manter o presente feito em trâmite.

E, estando os autos paralisados há anos sem qualquer indício de 

aparecimento da autora e consequente manifestação de interesse no 

feito, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, II e IV, do CPC.

Ressalta-se que a ausência de intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito fundamenta-se na impossibilidade de realização 

de tal ato, em virtude de seu local incerto e não sabido.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34691 Nr: 806-73.2009.811.0087

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE DE SOUZA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI MAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS proposta 

por IVONETE DE SOUZA BENTO em face de ARI MAFINI.

O Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado de arrolamento em virtude da 

ausência de bens e em razão da paradeiro incerto da autora, o que 

impossibilitou a apresentação dos bens e o depósito do único bem 

encontrado.

Os autos permaneceram suspensos de 15.02.2012 até a presente data 

em virtude do desaparecimento da autora.

É o relatório.

Decido.

A suspensão do feito fundamentou-se na tramitação da ação declaratória 

de ausência (processo de código 37570).

Tendo referido processo sido extinto nesta data em razão da desistência, 

não há razões para manter o presente feito em trâmite.

E, estando os autos paralisados há anos sem qualquer indício de 

aparecimento da autora e consequente manifestação de interesse no 

feito, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, II e IV, do CPC.

Ressalta-se que a ausência de intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito fundamenta-se na impossibilidade de realização 

de tal ato, em virtude de seu local incerto e não sabido.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87561 Nr: 843-27.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Clemente Duarte, Maria Clemente Duarte, 

Euripedes Alves Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAIMUNDO COSMO 

SOARES - OAB:OAB/MT 2647

 Vistos em correição.

Ante a suspensão do processo de execução, permaneçam os autos 

suspensos até 27.12.2018.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para requererem o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias e voltem-me os autos conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84147 Nr: 119-57.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Alves Duarte, Maria Clemente 

Duarte, Juscelino Clemente Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAIMUNDO COSMO 

SOARES - OAB:OAB/MT 2647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Na forma do artigo 10 da Lei nº 13.340/16, determino a suspensão da 

execução e do prazo prescricional da dívida até a data de 27.12.2018.

Indefiro o prosseguimento da execução em relação aos honorários 

advocatícios, os quais deverão aguardar o encerramento da ação.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para requererem o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83379 Nr: 2714-63.2012.811.0087

 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: CLAUDIA FOLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a determinação de fls. 125, consistente na expedição de ofício 

aos Cartórios de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte e Peixoto de 

Azevedo para que, havendo registro de matrículas de imóveis sitos à 

Avenida Magnólia, Lote 10, Quadra 64, em Guarantã do Norte, forneçam 

cópia do apontamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias e voltem-me 

conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95964 Nr: 2854-92.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Vistos em correição.

Abra-se vistas ao exequente para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação de sentença oferecida pelo INSS.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85001 Nr: 958-82.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Jose Lenz

 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:

 Vistos em correição.

Considerando o disposto no art. 1.011 do Novo Código de Processo Civil, o 

qual prevê que o recebimento da apelação ocorrerá pelo juízo ad quem, 

independentemente do juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1, consignadas as 

nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103618 Nr: 3694-68.2016.811.0087

 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: Adilson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o requerente não foi intimado da decisão que definiu a 

data da perícia médica, intime-se a parte autora da nova data a ser 

designada pela secretaria.

 De igual modo, abra-se vistas ao autor para, querendo, impugnar a 

contestação lançada às fls. 28/45.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41970 Nr: 1350-90.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROGERIO GARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se a parte autora para que esclareça o imblóglio acerca do 

patrocínio da causa.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89981 Nr: 2330-32.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA JOICE ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.No que concerne ao pedido de bloqueio judicial do 

bem, objeto da presente ação, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente, e determino a restrição do veículo, ECOSPORT XLT, marca 

FORD, ano 2004, placa JZS3162, pelo sistema RENAJUD.Quanto ao pedido 

de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário no intuito de 

localizar o atual endereço da parte requerida.Em que pese as alegações 

da parte autora entende-se que compete ao próprio credor interessado 

trazer provas e diligenciar para a descoberta e localização do endereço 

da parte executada.Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do 

Poder Judiciário, ao menos neste momento processual, não podem ser 

deferidas, devendo a parte interessada demonstrar, e não apenas alegar, 

que empenhou esforços para a localização do endereço da parte 

requerida. Destarte, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço 

realizado pela parte autora.De igual modo, INDEFIRO o pedido de 

suspensão do feito, uma vez que se trata de processo pertencente à 

META 2 do CNJ e verificado o lapso de mais de três anos sem a devida 

angularização da demanda, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço da requerida, sob pena de extinção. 

Apresentado o endereço, cite-se.Decorrido o prazo sem a apresentação 

de  ende reço ,  vo l t em-me  os  au tos  conc lusos  pa ra 

extinção.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92195 Nr: 824-84.2015.811.0087

 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: Supremagro Produtos Agropecuários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe-Gerente do Posto Fiscal "Cachimbo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106891 Nr: 1237-29.2017.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vanusa Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Valdeci 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106890 Nr: 1235-59.2017.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Bertolino Candido de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Valdeci 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106411 Nr: 940-22.2017.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josiel Jose Tronquini, Alessandra Aparecida Rocha da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Norberto 

Franco Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105606 Nr: 477-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIVIERO ALIMENTOS E SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BOTELHO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100388 Nr: 1651-61.2016.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: A & N Indústria e Engenharia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teobaldo Cordoba da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100287 Nr: 1582-29.2016.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Grando Terraplenagem LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teobaldo Cordoba da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102595 Nr: 3050-28.2016.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BMC Hyundai S.A., Felipe Sica Soares Cavalieri, Antonio 

Noel Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado e de Fazenda do Mato 

Grosso, Paulo Brustolin, Teobaldo Cordoba da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em decisão proferida no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, que versa 

sobre "a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte 

descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal 

idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do 

regime cautelar administrativo", determinou-se a suspensão dos 

processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado de 

Mato Grosso.

 Diante disso, permaneçam os autos suspensos até o julgamento do IRDR 

ou decisão em contrário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32267 Nr: 1172-49.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:9028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Costa Leite - 

OAB:6608/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT, 

Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Vistos em correição.

Indefiro a pretensão autoral de intimação do requerido para prestar contas 

da administração do patrimônio do casal, porquanto a instrução do feito 

deverá ocupar-se de apurar os bens que devem integrar a partilha, 

devendo as questões relativas à administração do patrimônio comum 

serem discutidas em ação própria.

No que concerne à alegação de risco, ventilada pela parte autora, se 

confirmado ao final do processo, ensejará ao requerido a redução dos 

valores a ele pertencentes na partilha, garantindo-lhes uma divisão 

equânime.

 Dou por encerrada a instrução processual, abra-se vistas as partes pelo 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação de memoriais 

finais, nos moldes do §2º do artigo 364 do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31828 Nr: 864-13.2008.811.0087

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Augusto Santa Rosa - 

OAB:OAB/MT 9.568-A, Fernanda de Freitas Rosa - OAB:9028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6485-MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT, 

Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Insta consignar que a sentença de f. 447/454, observou todos os 

requisitos legais para sua existência e validade, não havendo que se falar 

em qualquer omissão, contradição ou obscuridade que pudesse ensejar 

sua reforma. Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de f. 

447/454, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88504 Nr: 1604-58.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Simon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julmar Cassimiro Neves, Global Serviços de 

Terraplanagem LTDA - EPP, Cameron Campos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vejo que a parte requerente postula requisição de informações junto a 

órgãos conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter realizado várias tentativas de localização de 

endereço, restando inexitosas.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria-CNGC no seu artigo 476, dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

“§ 1º Em qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por 

intermédio do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro o pedido para que sejam realizadas pesquisas 

eletrônicas, com o objetivo de localizar o endereço de Julmar Cassimiro 

Neves, Global Serviços de Terraplanagem Ltda - Epp e Cameron Campos 

Neves.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87411 Nr: 731-58.2014.811.0087

 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: Deilce de Souza Dias da Silva, Edmilson Barbosa de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350, Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de EDMILSON BARBOSA DE 

SOUZA, em virtude de seu irreversível estado de saúde, tudo conforme 

laudo médico e parecer ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE curadora do 

interditando a requerente, Sra. DEILCE DE SOUZA DIAS DA SILVA, 

qualificada nos autos, que não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza pertencentes ao 

interdito, sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 
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alimentação e bem estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela, 

constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto nos arts. 755 § 3º e 

759 §§ 1º e 2º do CPC, publique-se os editais. Inscreva-se a sentença no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três 

vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para compromisso, 

em cujo termo deverá constar as restrições supra, todas referentes à 

proibição de alienações ou onerações de quaisquer bens da interdita, sem 

autorização judicial.Sem custas.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88249 Nr: 1407-06.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T.H. Transportes Ltda, Olga dos Santos Hess

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano de Oliveira Machado, Aline Carla Ecco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Sichoski - OAB:18.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E 

MORAIS proposta por T.H. TRANSPORTES LTDA. e OLGA DOS SANTOS 

HESS em desfavor de SILVANO DE OLIVEIRA MACHADO e ALINE CARLA 

ECCO.

Compulsando os autos (fls. 55), verifica-se que a parte autora 

devidamente intimada para dar prosseguimento no feito, não o fez, 

quedando-se inerte.

Logo, a extinção é medida que se impõe, senão vejamos a disposição do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil:

“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”.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas à autora.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90922 Nr: 2991-11.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de suspensão do feito, uma vez que se trata de 

processo pertencente a META 2 do CNJ e se passaram mais de 3 anos 

sem que a parte autora providenciasse a correta angularização da 

demanda.

Posto isto, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço do requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108250 Nr: 1951-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Em cumprimento a decisão de fls.38, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de Agosto de 2018 ás 14h00min.

Alisson Renan Pereira Damas

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87177 Nr: 551-42.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decio Luiz Gibbert, Marli Dockhorn Gibbert, Bonifácio 

Gibbert, Charles José Schwarzer, Salete Gibbert Schwarzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Cela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de carvalho - OAB: 

14.432/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B

 Vistos em correição.

Intime-se o embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

impugnação lançada às fls. 124/142.

Após, façam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83164 Nr: 2497-20.2012.811.0087

 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: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Leocrides Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o requerido foi citado por edital e não se manifestou 

nos autos, decreto-lhe a revelia, com fulcro no artigo 344 do CPC.

Na forma do artigo 72, II, do CPC, nomeio curador especial ao requerido, na 

pessoa do Defensor Público.

Intime-se o Defensor Público para apresentar contestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32594 Nr: 1499-91.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Lourenço dos Santos Grzebielucka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT, Espólio 

de Nelson Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airoza Lá-Wergita Bastos - 

OAB:OAB/MT 3.569-A, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Vistos em correição.

Abra-se vistas às partes para manifestarem acerca do laudo pericial de fl. 

196.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82762 Nr: 2096-21.2012.811.0087

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO DE PAULA, CECILIA 

VALENTINA MONDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Neves de carvalho - 

OAB: 14.432/OAB-MT, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B 

OAB/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.
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 Empós, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 1382-95.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO DE PAULA, CECILIA 

VALENTINA MONDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Neves de carvalho - 

OAB: 14.432/OAB-MT, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B 

OAB/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei.

 Empós, conclusos para deliberações.

Desentranhe-se a contestação dúplice de fl. 73/78.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104115 Nr: 4098-22.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o presente cumprimento provisório de sentença foi 

instruído sem a cópia das peças listadas pelos incisos do parágrafo único 

do artigo 522 do Código de Processo Civil, intime-se a requerente para que 

no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a complementação da petição, 

instruindo-a com a certidão de interposição do recurso não dotado de 

efeito suspensivo, sob pena de indeferimento, nos moldes do artigo 321 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82485 Nr: 1819-05.2012.811.0087

 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: EVANDRO BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Indenizatória com pedido de tutela antecipada proposta 

por Evandro Barth em desfavor de Marcus Antonio Cardoso de Jesus, 

todos devidamente qualificados na inicial.

 Com a inicial juntou documentos, fls. 14/26.

Réu citado por edital, folhas 49.

Às fls. 53/55 a Curadoria Especial apresentou contestação, aduzindo a 

preliminar de nulidade da citação ante o não esgotamento das vias 

ordinárias para citação da parte requerida.

É o relato do necessário.

DECIDO.

De fato, houve duas tentativas de citação da parte requerida, via AR, fl. 

29, constando como motivo de devolução, “mudou-se”, e via oficial de 

justiça no mesmo endereço, fl. 38, e, após requerimento de citação das 

partes requeridas mediante edital, que se realizou à fl. 49.

Uma vez não comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a 

localização do endereço da parte ré, não restam esgotadas todas as 

tentativas de localização, conforme determina o artigo 256, §3º do CPC.

 Assim, em obediência ao princípio do devido processo legal, declaro nula 

a citação por edital realizada às fl. 49.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o atual endereço das partes requeridas, sob pena de extinção do 

feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Apresentado o endereço, proceda-se com a citação da parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação em 15 dias. Oferecida a 

contestação e sendo apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da parte autora, intime-a para apresentar impugnação, no prazo 

previsto em lei. Empós, conclusos para deliberações.

 Caso contrário, façam-me os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108363 Nr: 2026-28.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYLA DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos documentos que 

comprovem a condição de trabalhador rural do de cujus, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42165 Nr: 1545-75.2011.811.0087

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:13.911-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos em correição.

Abra-se vista à parte requerente para conhecimento dos documentos 

apresentados às fls. 111/161, bem como para requerer o que entender 

por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83921 Nr: 3262-88.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em face de CLAUDIO JURANDIR CEZAR FERRETO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O requerente, intimado pessoalmente e por meio de seu advogado para 

dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar nos autos, conforme certidão de fls. 71.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 456 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 456 de 579



III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40248 Nr: 2450-17.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO DOS SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com a liberação do alvará expedido às fls. 141, intime-se o patrono da 

parte autora para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, recibo de 

pagamento à exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34215 Nr: 331-20.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Ziolkowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores 

referentes aos honorários sucumbenciais, conforme requisitado pelo 

causídico da parte exequente.

No mais, intime-se a parte executada para manifestar-se sobre o cálculo 

apresentado pela exequente sobre o débito principal, conforme 

determinado às fls. 143.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93800 Nr: 1616-38.2015.811.0087

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Wronski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Wronski, Liria Jurten Wronski, CELIO 

ALMEIDA DE SOUSA, Rosiane Rosa Daufenbach de Sousa, Edilson 

Wronski, Edelson Wronski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Neves de carvalho - OAB: 

14.432/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos em correição.

Proceda-se com a liberação do valor depositado em juízo para a conta 

informada às fls. 141.

Após, nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 2154-19.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MARIA PERIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 Vistos em correição.

Com o cumprimento da sentença de fls. 15, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87323 Nr: 659-71.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39614 Nr: 1815-36.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RODRIGUES MOREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37232 Nr: 3310-52.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gerci Martins Americo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os petitórios de fls. 131 e 136, proceda-se com a transferência dos 

valores, conforme requisitado pelos causídicos da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31320 Nr: 235-39.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Julia Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 30422 Nr: 1894-20.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Celia Baldessar Simiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Andrea Vicari Weissheimer - OAB:OAB/MT 8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80090 Nr: 1912-02.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29849 Nr: 1322-64.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Zagonel, Idalina Helena Zagonel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80987 Nr: 321-68.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIA CAMILOTTI ANGONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECÍLIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:OAB/9.062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pela causídica da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29810 Nr: 1290-59.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marlene Aparecida Ventura Munhoz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33014 Nr: 1920-81.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena D'Amarat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30684 Nr: 2152-30.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilde da Silva Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29948 Nr: 1424-86.2007.811.0087

 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: Romilda Lina da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14665 Nr: 153-47.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sebastião Claudino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-MT

 Vistos em correição.

Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 109886 Nr: 2884-59.2017.811.0087

 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: BTLS, HEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Defensoria Pública de Guarantã do Norte-MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Arbitro alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário do 

requerido, a ser pago mensalmente pelo requerido à requerente a partir da 

citação.

Com a juntada do comprovante de citação do requerido, expeça-se ofício 

à Transportadora Maroni LTDA, para que proceda com o desconto em 

folha de pagamento do requerido, no valor equivalente a 30% (trinta por 

cento) de seu salário, transferindo tal valor para a conta corrente nº 

0004187-4, agência 1288-2, Banco Bradesco S/A, em nome da Sra. Heleni 

Elvira Ludwig, CPF 667.627.231-87.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.

Cite-se e intime-se o requerido, bem como intime-se a autora a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados, importando 

a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 

das testemunhas e à prolação da sentença.

Registrem-se as advogadas da autora na capa dos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28728 Nr: 195-91.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 189, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico da parte exequente.

Outrossim, quanto aos honorários de sucumbência, na forma do art. 3º da 

Lei nº 13.463/2017, expeça-se novo ofício requisitório, conforme solicitado 

às fls. 195.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38966 Nr: 1166-71.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Maria Dutra

 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:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109212 Nr: 2481-90.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Prado de Carvalho, Izabel de Assis de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) procurador (a, s) das partes Dr.(a, s) Maria Deuzamar 

Ferreira Nunes, @advogado_reu para comparecer na audiência de 

conciliação que se realizará no dia 15/08/2018, às 14h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80168 Nr: 1991-78.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA PARDINHO

 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:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41133 Nr: 512-50.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Barbosa de Lima

 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:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86218 Nr: 2120-15.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valentim Ascari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, FABIANA DE LIMA - OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Pedido de Aposentadoria por Idade Rural, ajuizada por 

VALENTIM ASCARI, em face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade 

Social, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos (fls. 69), verifica-se que foi concedido 

administrativamente à parte-autora o benefício postulado na inicial.

Assim sendo, chamo o feito à ordem, revogo a decisão de fls. 78 e JULGO 

EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, uma vez que não ocorreu a citação da parte requerida, 

tampouco há o que falar em cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas processuais.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103732 Nr: 3787-31.2016.811.0087

 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: Teresinha Margarida Contrad

 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:

 Converto o julgamento em diligência.

Em que pese já tenha havido ato instrutório, bem analisando os autos 

observo que a petição inicial não individualizou o período que pretende ver 

reconhecido como efetivo labor rural em favor da parte autora.

Assim, devendo o pedido ser determinado em extensão, sendo lícito 

pedido genérico apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 324, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil – o que não é o caso dos autos, 

visando evitar prejuízos à parte autora com a formação de coisa julgada 

demasiadamente ampla, faculto à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias 

emendar a petição inicial especificando o período que pretende ver 

reconhecido como trabalho rural, devendo manifestar-se expressamente 

sobre o aproveitamento da prova oral já produzida.

Emendada a inicial, dê-se vista ao INSS para que ratifique a contestação já 

apresentada ou apresente outra em seu lugar.

Após, façam-me imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101427 Nr: 2238-83.2016.811.0087

 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: Juraci Frider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Converto o julgamento em diligência.

Em que pese já tenha havido ato instrutório, bem analisando os autos 

observo que a petição inicial não individualizou o período que pretende ver 

reconhecido como efetivo labor rural em favor da parte autora.

Assim, devendo o pedido ser determinado em extensão, sendo lícito 

pedido genérico apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 324, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil – o que não é o caso dos autos, 

visando evitar prejuízos à parte autora com a formação de coisa julgada 

demasiadamente ampla, faculto à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias 

emendar a petição inicial especificando o período que pretende ver 

reconhecido como trabalho rural, devendo manifestar-se expressamente 

sobre o aproveitamento da prova oral já produzida.

Emendada a inicial, dê-se vista ao INSS para que ratifique a contestação já 

apresentada ou apresente outra em seu lugar.

Após, façam-me imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100264 Nr: 1572-82.2016.811.0087

 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: ADEMAR VASCAO

 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:

 Converto o julgamento em diligência.

Em que pese já tenha havido ato instrutório, bem analisando os autos 

observo que a petição inicial não individualizou o período que pretende ver 

reconhecido como efetivo labor rural em favor da parte autora.

Assim, devendo o pedido ser determinado em extensão, sendo lícito 

pedido genérico apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 324, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil – o que não é o caso dos autos, 

visando evitar prejuízos à parte autora com a formação de coisa julgada 

demasiadamente ampla, faculto à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias 

emendar a petição inicial especificando o período que pretende ver 

reconhecido como trabalho rural, devendo manifestar-se expressamente 

sobre o aproveitamento da prova oral já produzida.

Emendada a inicial, dê-se vista ao INSS para que ratifique a contestação já 

apresentada ou apresente outra em seu lugar.

Após, façam-me imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85008 Nr: 965-74.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Domingos dos Santos

 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:

 Insta consignar que a sentença de f. 53/61, observou todos os requisitos 

legais para sua existência e validade, não havendo que se falar em 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade que pudesse ensejar sua 

reforma. Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1022 

do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de f. 

53/61, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108177 Nr: 1929-28.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Rosa de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente. Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz: “(...)a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos: a) a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; ou b) a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC). Após, conclusos para 

deliberações. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80766 Nr: 99-03.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU MILMAN DE CAMARGO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado não impugnou a execução, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo exequente.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da última atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

 Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhe-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41806 Nr: 1186-28.2011.811.0087

 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: João Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por JOÃO 

BATISTA GOMES, alegando, em síntese, erro material no dispositivo da 

sentença proferida às f. 115/124.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos (f.129).

Sem maiores delongas, noto que a decisão atacada de fato encontra-se 

maculada de erro material consistente na incorreta digitação do nome da 

parte autora.

A bem de remover a mácula, retifico o item “b” do dispositivo da sentença 

de fls. 115/124, que passará a contar com o seguinte teor:

“b) determinar ao INSS que CONCEDA aposentadoria rural por idade (NB 

1614682540) à JOÃO BATISTA GOMES (CPF 725.526.708-49), nos 

moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, 

com data do início do benefício – DIB - em 20.07.2011 com RMI no valor de 

um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.”

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

e ato contínuo, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, reformando a decisão de f. 

115/124.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98000 Nr: 242-50.2016.811.0087

 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: Dalvina dos Santos Santana

 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:

 Logo, é de se concluir que a decisão embargada não apresenta qualquer 

omissão a ser suprida. Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no 

artigo 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de f. 

36/37, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42201 Nr: 1581-20.2011.811.0087

 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: NILZA GARCIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, como autorizado pelo artigo 494, inciso II do Código de 

Processo Civil a fim de resolver o equívoco apresentado, conheço dos 

embargos e julgo procedente para retificar a sentença, passando a 

constar a seguinte redação:“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado por Nilza Garcia da Rosa na Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte proposta em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, com supedâneo no artigo 487, inciso I do CPC.Custas e 

honorários sucumbenciais arbitrados sobre o percentual de 10% do valor 

da causa, suspensa a cobrança, ante o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/90.”Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e ato 

contínuo, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, reformando a decisão de f. 

62/64.Intimem-se.Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20211 Nr: 891-35.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLERI NASSAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CALABRIA, Charles Roger de Cerjat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amon Alexandre Nassar da 

Silva - OAB:OAB/PR 61.910, Suzane Ramos Pequeno - OAB:OAB/PR 

55.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Vistos em correição.

Proceda-se com a liberação do valor penhorado para a conta informada 

às fls. 124.

Após, compra-se as demais determinações de fls. 122.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38439 Nr: 1252-25.2015.811.0036

 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: Jose Carlos Felix Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Edson Reis Pereira - OAB:25.341/GO

 Autos n° 1252-25.2015.811.0036 (38439)

Incidente de Falsidade

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seu Advogado constituído, para que, no prazo 
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de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação a petição da parte requerida 

de fls. 164/173, requerendo o que entender necessário, 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, 04/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34381 Nr: 1072-43.2014.811.0036

 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): Deoclides de Oliveira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Glória da Silva Martins - 

OAB:, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:20853/A, Nelson 

Paschoalotto - OAB:SP-108.911, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1072-43.2014.811.0036 (34381)

Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro da parte autora (fl. 125).

Com efeito, não há possibilidade de arquivamento administrativo em 

demandas deste jaez, eis que tal medida não se coaduna com a natureza 

da ação de busca e apreensão.

A teor do que dispõe os artigos 4º e 5º do Decreto-Lei n. 911/1969, caso 

o bem alienado fiduciariamente não seja localizado, há outros meios 

específicos para o credor dar andamento à ação.

Logo, ante a ausência de regramento processual, tem-se que o pedido de 

arquivamento provisório, no âmbito da ação de busca e apreensão sob 

comento, se afigura impossível juridicamente.

Nesse sentido, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 04/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 503-71.2016.811.0036

 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: Maria Jacira Ramos de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41347

 Vistos etc.

Trata-se ação previdenciária ajuizada por MARIA JACIRA RAMOS DE LIMA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Juntada de contestação às fls.40/62.

Estudo sócio econômico às fls.85/87, bem como, laudo pericial juntado às 

fls.111/114.

 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 11/07/18, às 

18h00min.

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, 04 de junho de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57338 Nr: 1310-23.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir de Jesus Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 04 de junho de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47715 Nr: 958-02.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SOARES DE CARVALHO - ME, 

Alberto Soares de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Guimarães de 

Souza - OAB:19554-MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a Fazenda Pública Estadual deu causa ao 

ajuizamento da execução fiscal, uma vez que, à época do ajuizamento da 

ação, o débito não era exigível, CONDENO a parte EXEQUENTE ao 

pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, em observância ao princípio da 

causalidade, conforme estabelece o art. 85, §2º do NCPC. DETERMINO o 

levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como desbloqueios 

de contas, tendo em vista que o executado nada mais deve à Fazenda 

Pública Estadual, em relação à CDA em comento.Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova 
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determinação.P.I.C.Guiratinga/MT, 04/06/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52500 Nr: 3015-90.2017.811.0036

 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: Dilma Cristina dos Santos Bello

 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: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 10.

 Guiratinga - MT, 4 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10989 Nr: 244-91.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Lucas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Filipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:7206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Valério Pouso - 

Procurador do Estado - OAB:, Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35175 Nr: 1448-29.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Antunes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Autos n° 1448-29.2014.811.0036 (35175)

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Considerando o teor da manifestação da Defensoria Pública desta 

Comarca, dando conta de que já patrocina os interesses da vítima em 

outra ação que tramita nesta Comarca, nomeio advogado dativo na pessoa 

da Dra. Wilmary dos Santos Vilela, a fim de que defenda do acusado na 

Ação Penal em epígrafe e apresente defesa prévia no prazo de 10 (dez) 

dias, e para tanto fixo honorários advocatícios no valor de R$ 1,5 URH, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a causídica da presente nomeação, bem como o executado a fim 

de que, munido desta decisão, imediatamente procure a advogada ora 

nomeada para apresentação de defesa e acompanhamento do processo 

na Comarca de Alto Garças/MT.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 04 de junho de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55155 Nr: 368-88.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueleida Ferreira Camargo Silva, Espólio de Francelino 

Pedro da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Pires de Souza 

- OAB:5170/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 368-88.2018.811.0036

 Código: 55155

Ação de Cobrança

Despacho.

Vistos, etc.

Conforme se verifica da certidão de Ref. 09, a parte autora foi intimada por 

seu advogado constituído à emendar a inicial e deixou transcorrer o 

mencionado prazo in albis.

 Assim, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que emende a 

inicial, especificando devidamente as pessoas do polo passivo e o 

endereço completo de cada uma delas, no prazo de 15 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 04/06/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56901 Nr: 1134-44.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1134-44.2018.811.0036 (56901)

Cível

Despacho.

Vistos etc.

Considerando os termos apresentados no petitório de fls. 22 da parte 

autora, em que ela informa que não possui condições de pagar as custas 

processuais, por ser pobre nos termos da Lei 1060/50, INTIME-SE o autor, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTE aos autos documentos que 

comprovem a sua hipossuficiência financeira, sob pena de extinção do 

presente feito sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 04/06/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43490 Nr: 1389-70.2016.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agropecuária de Paranaíba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANTONIO RAMIRES DOS 

SANTOS FERNANDES - OAB:13452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:3541-B

 Autos n° 1389-70.2016.811.0036 (43490)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO a impugnação dos honorários periciais do expert presente às 

fls. 68/72 e fls. 81/83.
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Pois como qualquer profissional, o perito judicial merece ser devidamente 

recompensado, uma vez que se trata de profissional habilitado, com 

formação específica em determinada área de atuação.

 Ademais, o embargante não trouxe aos autos nenhum elemento de 

convicção concreto, referente a esta ação, que pudesse justificar a 

aludida redução, pautando-se em considerações genéricas.

 Percebe-se que a agravante não demonstrou o real motivo do seu 

inconformismo, apenas se restringindo a afirmar que a base salarial está a 

quem da proposta de honorários apresentada pelo expert.

Além do mais, em observação ao princípio da razoabilidade, vislumbro ser 

totalmente justo o valor dos honorários indicado pelo perito, isso é, a 

quantia de R$17.803,00 (dezessete mil, oitocentos e três reais), 

considerando a complexidade e o volume dos trabalhos que serão 

realizados, por exemplo, estudos das várias matrículas; vistoria “in loco” 

da área que possui uma dimensão significativa; manuseio de aparelhos 

tecnológicos, como rastreamento com GPS; análise de imagens e de 

mapas; realização de cálculos diversos, entre outros serviços, 

devidamente indicados, com a mensuração dos valores às fls. 62.

 Dessa forma, NÃO ACOLHO a impugnação dos honorários periciais 

presente às fls. 68/72 e fls. 81/83.

1) INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu Advogado constituído, 

para que DEPOSITE EM JUÍZO, no prazo de 10 (dez) dias, o valor dos 

honorários periciais, arbitrado pelo perito às fls. 62, SOB PENA DE SER 

JULGADO PRECLUSA A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, em razão da 

inércia da parte.

2) Com o fim do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.

Intima-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/06/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41487 Nr: 547-90.2016.811.0036

 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: Lidiane Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Oliveira Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Correa da Silva - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

DE LIMA - OAB:18256

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de investigação 

de paternidade ajuizada pela menor impúbere A. L. S., menor impúbere, 

representada neste ato por sua genitora LIDIANE SOUZA E SILVA, em 

face do requerido RENATO OLIVEIRA MARIANO, por consequência, 

extingo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do 

NCPC, para isso:1) DECLARO que a menor A. L. S. é filha biológica do 

requerido RENATO OLIVEIRA MARIANO.2) EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente para que proceda, 

gratuitamente, as alterações na Certidão de Nascimento da menor, ora 

autora, com inclusão do nome do seu pai RENATO OLIVEIRA MARIANO e 

dos avós paternos no assento de nascimento, bem como a inclusão do 

patronímico paterno no nome da investigante, conforme dispõe o art. 54 , 

§7º e §8º e art. 55 da Lei de Registros Públicos.3) CONDENO o Requerido 

RENATO OLIVEIRA MARIANO, a título de pensão alimentícia definitiva a 

menor, ao pagamento no importe de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo nacional vigente, equivalente, atualmente, ao valor de R$ 286,00 

(duzentos e oitenta e seis reais) que deverá ser pago até o dia 10 (dez) 

de cada mês, a partir da intimação desta sentença, com o depósito na 

conta bancária da representante da menor: Banco Bradesco; Agência: 

0981; Conta Corrente: 8.279-1.4) CONDENO, ainda, o Requerido ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas 

extraordinárias referidas ao menor que sejam devidamente comprovadas 

por sua genitora, ora representante.5) CONDENO o requerido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, de modo que a sua 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte ser pobre nos termos da lei e, por consequência, 

beneficiária da Justiça Gratuita.6) CIÊNCIA a Defensoria Pública e ao 

Ministério Público, bem como aos advogados constituídos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49044 Nr: 1599-87.2017.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 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.DEIXO, excepcionalmente, de condenar a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais, pois a questão que 

colocou fim a presente ação foi justamente a falta de quitação 

delas.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

05/06/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 1388-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Neta Campos Santos Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a autora não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. Assim, INTIME-SE a autora, por meio de seu advogado 

constituído, para recolher as taxas e custas processuais pendentes, 

conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do presente feito sem 

resolução do mérito.Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

05/06/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41901 Nr: 663-96.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Dias & Cia Ltda - ME, Fernanda da Silva 

Dias, Carlos Alberto Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 663-96.2016.811.0036 (41901)

Execução Fiscal

Decisão.

DEFIRO PARCIALMENTE a análise do pedido da parte exequente de fls. 

39/41 apenas para determinar a citação por edital dos executados, pois 

vislumbro que, antes da realização de constrição dos seus bens, é 

necessária a citação deles da presente execução.

Nesse sentido, observa-se que este Juízo tentou em vários endereços 

citar eles pessoalmente, porém não obteve êxito (fls. 16/22), além disso 

restaram frustradas todas as pesquisas por informações sobre o atual 

endereço dos executados (fls. 44/49), de modo que conclui-se que eles 

encontram-se em lugar ignorado ou incerto, pois foram infrutíferas as 

tentativas de localização.

1) Dessa forma, CITEM-SE POR EDITAL os executados, por se encontrar 

em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), com o 

prazo de 30 (trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei.

 2) CASO O REFERIDO PRAZO TRANSCORRER “IN ALBIS”, mantendo-se o 

exequente inerte, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA desta 

Comarca, como CURADORA ESPECIAL da parte executada. Devendo a 

secretaria, nesse caso, fazer carga dos autos ao Douto Defensor Público 

para apresentar a devida resposta no interesse da parte, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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3) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

4) Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34403 Nr: 1083-72.2014.811.0036

 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): Hugo Dias Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 CIENTIFIQUE-SE o Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) LANCE-SE o 

nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal);b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 

15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações 

Criminais);c) EXPEÇA-SE a guia de execução penal;d) REMETA-SE os 

autos a contadoria para calcular as custas processuais.e) 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 04 de 

junho de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47067 Nr: 41-07.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDSDJ, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O, Juliano Sguizardi - OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI, e Art 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

justificativa e documentos apresentados às fls. 101/114.

Comarca de Itiquira

Expediente

PORTARIA Nº. 19/2018/ADM

O Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas atribuições legais.

 Considerando a decisão proferida no Pedido de Providências n. 128/2017 

– 0133611-76.2017.8.11.0000, disponibilizada no DJE n. 10.212, em 

07.03.2018 e publicada em 08/03/2018, na qual decidiu que o registro 

ponto dos Oficiais de Justiça, seja realizado de forma manual, seguindo o 

modelo da Comarca da Capital, ou seja, os servidores registrado o ponto 

somente duas vezes por semana (2ª e 5ª feira).

 Considerando que o sistema de ponto ainda não está parametrizado para 

atender referida determinação.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que os Oficiais de Justiça passem a fazer o registro 

manual do ponto toda segunda e quinta-feira, do horário de entrada em 

serviço entre às 12:00 às 18:00 horas, caso ocorra feriado/ponto 

facultativo nestes dias o ponto deverá ser registrado no primeiro dia útil 

subsequente.

§1º O Oficial de Justiça plantonista deve ficar de sobreaviso durante 

todos os dias da semana, feriado e finais de semana para atender 

possíveis ocorrências.

 Art. 2º - O registro será feito ao comparecer para retirar os mandados na 

Central de Mandados.

 Art. 3º - Determinar à Gestora Geral, que tome as providências para 

cumprir a determinação retirando os senhores Oficiais Justiça do Sistema 

de Gestão de Ponto – SGP, a partir desta data. Registre-se. Publique-se. 

Cumpra-se.

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 23/2018/ADM

O Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas atribuições legais.

Considerando a Lei n.º 214/1989, do Poder Público Municipal, datada de 28 

de novembro de 1989, que dispõe sobre a instituição dos feriados no 

Município de Itiquira/MT, bem como o Decreto nº. 073, de 28 de dezembro 

de 2017, que dispõe sobre expediente facultativo nas repartições públicas 

deste Município, no ano de 2018.

RESOLVE:

I - SUSPENDER o expediente no Foro Judicial E Extrajudicial na Comarca de 

Itiquira, no dia 16 de julho de 2018, em comemoração a Nossa Senhora do 

Carmo, padroeira da cidade.

II - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se encerram no 

dia 16 de julho de 2018, para o primeiro dia útil subseqüente.

Publique-se. Intime-se.

 Remeta-se cópia desta para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, à Corregedoria-Geral da Justiça, ao representante da 

OAB/MT local e Ministério Público.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55817 Nr: 571-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLAdS, MVdSO, MVSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc. Sai intimado o advogado constituído, para no prazo de 03 

(três) dias, contado da data da audiência de apresentação (art. 186, §3º, 

ECA), oferecer a defesa prévia e rol de testemunhas. Após, abre-se vista 

dos autos ao Ministério Público, em seguida, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Saindo os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11897 Nr: 172-29.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Branco Material de Construção Ltda, Ana 

Paula Batista Gonçalves, Neuza Gomes Firmino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OURO BRANCO MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 04307102000105, atualmente em local incerto 

e não sabido ANA PAULA BATISTA GONÇALVES, Cpf: 81950489191, Rg: 

1039573, Filiação: Fancisco Batista Alves e Cleusa Alves de Souza, data 

de nascimento: 02/01/1979, brasileiro(a), natural de Pedro Gomes-MS, 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido NEUZA 
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GOMES FIRMINO DE SOUZA, Cpf: 56311354187, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de OURO BRANCO MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, ANA PAULA BATISTA GONÇALVESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7665/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/02/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$17.979,51

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30879 Nr: 719-98.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual, GdSF, Marcela da Silva 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Farinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR FARINELLI, Cpf: 85197050144, 

Rg: 11624582, Filiação: Antonio Farineli e Maria das Dores Farineli, data de 

nascimento: 03/04/1975, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), motorista, Telefone (65) 9643-8009. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado pela via editalícia, para que, no prazo 

de 3 (três) dias, pague o débito alimentar no valor de R$ 1.612,88 (mil 

seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que a pesquisa, via 

BACENJUD, realizada por este Juízo, restou infrutífera, DETERMINO a 

intimação do executado pela via editalícia, para que, no prazo de 3 (três) 

dias, pague o débito alimentar no valor de R$ 1.364,03 (mil, trezentos e 

sessenta e quatro reis e três centavos), devendo o edital ficar afixado 

pelo prazo de 20 (vinte) dias.Tendo em vista que a parte exequente 

estava sendo assistida pela Defensoria Pública, e considerando que não 

há atualmente Defensor Público atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. 

Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para 

patrocinar os interesses da parte exequente. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Intime-se o advogado 

nomeado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a planilha 

atualizada do débito alimentar. Cumpra-se com eficiência o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Letícia dos Santos 

Campos, digitei.

Itiquira, 01 de junho de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1938-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayany Gabriely Santos da Silva, Valdivino 

Cosme Queiroz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Tendo em vista que a ré se encontra detida na Comarca de 

Rondonópolis-MT, haja vista que nesta não há estabelecimento prisional 

feminino, e que não fora procedida sua intimação para o ato, o que 

acarretaria com nulidade deste, redesigno a audiência para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15h15min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32007 Nr: 560-24.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Qualiserv - Serviços Qualificados Ltda -ME, 

Albenides de Jesus Canabarro Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora Chefe - OAB:2.287 OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de levantamento da quantia 

penhorada e disponibilizada nos autos, enquanto não satisfeito 

integralmente o crédito tributário.Com o fim da suspensão dos autos em 

14/07/2018, 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, 05 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48299 Nr: 679-43.2017.811.0027

 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): PEDRO PEREIRA, Maria Cristina Pereira, Carlos 

Eduardo Rubio Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 115, a parte Exequente informa 

o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50614 Nr: 1912-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): DANIELA JANJACOMO B DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 78, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:
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Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Procedo à baixa da restrição veicular via sistema RENAJUD.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45293 Nr: 1588-22.2016.811.0027

 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: GERALDA TUNES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49920 Nr: 1518-68.2017.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco Ribeiro, 

Joisley Rodrigues Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de 

Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida em 

ref. 30, visando suprir erro material na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão 

na sentença proferida em ref. 25.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição, erro material, obscuridade e/ou omissão.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do “decisum” por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 30 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em ref. 25, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50289 Nr: 1718-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 29, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54281 Nr: 4141-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozane Aparecida dos Santos Paliano Guerro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 10, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53669 Nr: 3577-29.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 11, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53626 Nr: 3535-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 23, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53758 Nr: 3647-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataliba Garcia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 11, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54140 Nr: 4007-78.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 07, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54088 Nr: 3956-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janice de Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 09, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53642 Nr: 3551-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Marinho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 12, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53666 Nr: 3575-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANIG CALCADOS E CONFECCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 11, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54087 Nr: 3955-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 10, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53913 Nr: 3784-28.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFATIMA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 09, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54274 Nr: 4134-16.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES NOCETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 08, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

pós as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8231 Nr: 438-92.2006.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almiro Correia Rezende, Eva Lopes, Jorge Aguiar da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Joaquim de Lima, Dioclécio Joaquim de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aguiar da Silva - 

OAB:MS-10.931-B, Jorge Aguiar d Silva - OAB:10931-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9035

 (...) Após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para 

os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos 

do § 3º do referido artigo – comprovando que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros e, ainda, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, os executados poderão opor-se a execução por 

meios de embargos que serão interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o caso, na forma do art. 231 (art. 914, c/c 915, do CPC).Se vier 

aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

FAÇAM-ME conclusos.REJEITADA ou não apresentada manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.De outro 

vértice, na hipótese de restar INFRUTÍFERA, integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no 

art. 835 do CPC, DETERMINO que seja efetivada busca no sistema 

RenaJud, a fim localizar bens móveis existentes em nome dos executados 

e, havendo êxito na diligência, deverá ser registrada a restrição de 

circulação.Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização 
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de bens penhoráveis, REMETAM-ME os autos conclusos para análise dos 

pedidos formulados nos itens ‘c’ e ‘d’ da petição de fls. 1359/1360 dos 

autos.Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, 

nos termos do art. 2º, § 2º, do Provimento 04/2007 – CGJ.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32022 Nr: 845-54.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozias de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1143 Nr: 5-16.1991.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER SALDANHA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dalvo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:OAB MG 74307B, Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam os advogados das partes intimados, via DJE, a fim de que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da avaliação dos bens.

Jauru, 5 de junho de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-84.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA RAIMUNDO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000018-84.2017.8.11.0047 REQUERENTE: SELMA APARECIDA 

RAIMUNDO FIGUEIREDO REQUERIDO: AGUAS DE JAURU 

ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. 

Trata-se de ação de conhecimento movida por SELMA APARECIDA 

RAIMUNDO em desfavor de ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDAL. Existindo preliminares passo a análise. Afasto a 

preliminar de ilegitimidade ativa, pois, embora a fatura de abastecimento de 

água esteja em nome de terceiro, a parte autora comprovou que reside no 

imóvel, por meio de fatura emitida pela prestadora de energia elétrica 

pagamento do serviço mensal, regularmente, ou seja, na condição de 

usuária poderá postular qualquer ação que envolva o serviço público que 

lhe é essencial, tendo anexado, inclusive, “Contrato de prestação de 

serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de 

unidades consumidoras grupo B”, (id. 6729521). De igual forma, afasto o 

pedido de verificação e inspeção no hidrômetro, visto que o processo 

comporta julgamento no estado em que se encontra, uma vez que, embora 

envolva matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas em 

audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC, ademais, 

verifica-se que em procedimento instaurado pelo Ministério Público foi 

determinado que a requerida realizasse vistoria na unidade consumidora 

da autora para averiguar possível vazamento, no entanto, não foi anexado 

laudo. Aduz a parte autora que mora sozinha em sua residência, não 

possuindo filhos, hortas ou qualquer benfeitoria que venha a gerar grande 

consumo de água. Acrescenta que sempre pagou cerca de R$15,00 

(quinze reais), R$20,00 (vinte reais) ou R$30,00 (trinta reais) por mês, não 

ultrapassando esses valores. Informa que o vencimento da fatura de água 

referente ao mês de dezembro de 2015, foi no valor de R$620,11 

(seiscentos e vinte reais e onze centavos). Alega que no referido mês 

estava viajando e não havia deixado ninguém em sua casa, e que diante 

da situação, acionou o Ministério Público, protocolando uma reclamação no 

dia 01/02/2016, que originou decisão administrativa, determinando a 

imediata religação do fornecimento de água até apuração de eventual 

cobrança abusiva, procedimento instaurado na Promotoria e arquivado 

atualmente. Salienta que ingressou com ação em face da promovida 

(Número: 8010079-50.2015.811.0047), sendo reconhecida a cobrança 

absurda de um valor superior a mil reais. Aduz que a Reclamada 

descumpriu decisão judicial, novamente cobrando indevidamente a 

Reclamante. Esclarece que novamente a Reclamada insistiu em cobrar o 

valor de R$620,11 (seiscentos e vinte reais e onze centavos) e os 

R$1.068,04 (um mil e seiscentos e oito reais e quatro centavos), valores 

cujas cobranças estavam suspensas, a primeira por uma decisão 

administrativa do Ministério Público e a segunda por decisão judicial, em 

sede liminar, inclusive confirmada por sentença. Requereu a concessão 

liminarmente da tutela antecipatória a fim de que seja cancelada a referida 

cobrança abusiva referente ao mês de dezembro de 2016; bem como seja 

determinado o cancelamento do débito de R$1.068,04 (mil e sessenta e 

oito reais e quatro centavos) referente ao mês de maio de 2015, conforme 

fora decidido em 28/07/2016 no processo nº. 8010079-50.2015.811.0047; 

no qual foi determinado A IMEDIATA SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

referente ao mês de dezembro de 2015, no valor de R$620,11 (seiscentos 

e vinte reais e onze centavos), sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais), limitada a 30 (trinta) dias, e ao final a total procedência da ação, 

com a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por 

dano moral. A requerida devidamente citada apresentou defesa alegando 
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cobrança devida, suspensão dos serviços ante aos débitos da autora, 

bem como ausência de cobrança dos valores discutidos anteriormente por 

meio judicial, inexistência de dano moral, por fim, requereu a 

improcedência da presente ação. Ante os elementos constantes dos 

autos, entendo que assiste razão à parte autora. Apesar de suas 

alegações, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar a existência 

de fato extintivo do direito da autora (art. 473, inciso II, do NCPC). Isso 

porque apenas apontou ser culpa da autora o vazamento que gerou nova 

fatura de R$620,11 (seiscentos e vinte reais e onze centavos). Note-se 

que na ação anteriormente ajuizada (8010079-50.2015.811.0047), a 

requerida justificou a cobrança alegando que “foi constatado que o 

vazamento em um tubo que chega até o reservatório, porém o mesmo foi 

concertado (sic) pelo usuário, como se vê no consumo posterior ao mês 

questionado (junho/2015)”. Contudo, alguns meses depois, emitiu nova 

fatura com valor muito superior ao consumo mensal, novamente afirmando 

a existência de vazamento. Frisa-se que a requerida não anexa aos autos 

qualquer prova de suas alegações, nenhum documento capaz de trazer 

legitimidade às cobranças realizadas, ou até mesmo laudo de verificação 

na unidade consumidora, serviço que ela poderia ter realizado a qualquer 

tempo e sem necessidade de autorização judicial, sendo que não o fez 

nem mesmo quando determinado pelo Promotor de Justiça. No que se 

refere à reparação por dano moral, em que pese na ação de nº 

(8010079-50.2015.811.0047) ter sido indeferida, na presente merece 

acolhida. Explico. De todo processado, constata-se que a parte requerida, 

além de efetuar cobranças reiteradas com valor muito superior à média de 

consumo, suspendeu o fornecimento de água, serviço essencial, à parte 

reclamante. Ademais, há 03 anos a parte autora tenta resolver a questão, 

administrativamente, junto à parte reclamada, já tendo, inclusive, recorrido 

à Promotoria de Justiça local e ao Poder Judiciário, sem que nenhuma 

solução efetiva obtivesse. Assim, devida à parte reclamante indenização 

por dano moral, vez que a situação delineada nos autos consubstancia 

constrangimento que supera o mero dissabor cotidiano. Neste sentido: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – 

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA – AUMENTO EXCESSIVO INJUSTIFICADO 

– COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – 

INEXIGIBILIDADE DA CONTA – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS 

DEVIDOS: - A presunção relativa de legalidade das contas de consumo 

pode ser afastada mediante dúvida suficiente de que há erro na leitura, 

como no caso em questão, quando o consumo se elevou excessivamente 

de um mês para outro sem que houvesse razão suficiente para tanto. - A 

inversão do ônus da prova é regra nas relações de consumo, cabendo à 

empresa prestadora de serviço a prova suficiente de que inexiste 

equívoco na cobrança, sendo esta inexigível. - O montante estabelecido a 

título de reparação moral - R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra 

compatível à realidade dos fatos, não merecendo qualquer reparo. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AM 02126490820128040001 

AM 0212649-08.2012.8.04.0001, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, 

Data de Julgamento: 12/10/2014, Segunda Câmara Cível). Assim, a prática 

do ato ilícito, traz como consequência jurídica, a obrigação de indenizar. 

Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não 

havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil ( nexo de 

causalidade e culpa ) ” (STJ. 4ª T. Resp. 23575-DF – Repertório 10 B de 

Jurisprudência 20/97; R.STJ. 98/270). “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele existe 

tão-somente pela ofensa e dela é presumido, sendo o bastante para 

justificar a indenização” (TJPR – 4ª C. – RT 681/163). Quanto ao valor de 

tal dano, certo que a lei não estabelece um critério para a sua fixação, 

deixando-o ao prudente arbítrio do Juiz. Com o fito de que seja adequada a 

quantificação, devem ser observados diversos enfoques, dentre eles a 

condição financeira das partes, a repercussão do fato, a conduta do 

agente, etc. Além disso, a quantia fixada deve, ao mesmo tempo, ter um 

caráter preventivo, a fim de evitar que a conduta seja novamente 

praticada, e, também, um caráter punitivo, ou seja, fazer com que o 

causador do dano sinta a perda do seu patrimônio. Sopesando os 

paradigmas, critérios e dados enunciados acima, fixo a indenização por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável ao deslinde 

do litígio versado nestes autos. No que se refere ao pedido de 

cancelamento da fatura do débito de R$ 1.068,04 (um mil e sessenta e oito 

reais e quatro centavos), referente ao mês 05 de 2015, já foi julgada 

INEXISTENTE em 28 de julho de 2016 do processo nº 

8010079-50.2015.811.0047, que tramitou no Juizado Especial de 

Jauru-MT, não havendo que ser discutida novamente nestes autos. Ante o 

exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

TORNAR DEFINITIVA e CONFIRMAR os efeitos da liminar, precedentemente 

concedida e registrada sob id. 6828290; - DECLARAR inexistente a fatura 

12/ 2011 da unidade consumidora nº. 1493-1, assim como o débito dela 

decorrentes em relação à reclamante, no valor de R$ 620,11 (seiscentos e 

vinte reais e onze centavos), devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo, por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à 

parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não configurada nenhuma das hipóteses previstas 

no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 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(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 21 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-34.2016.8.11.0047
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JOSE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010136-34.2016.8.11.0047 REQUERENTE: JOSE FERREIRA PINTO 

REQUERIDO: ADAIR MATEUS DE ASSIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, movida por JOSE FERREIRA PINTO em desfavor de ADAIR 

MATEUS DE ASSIS. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo à 

análise do mérito. Inicialmente, indefiro o pedido efetuado pelo autor no id. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 471 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 471 de 579



10983651, de chamamento ao processo do Sr. Francisco Barbosa 

Sobrinho, tendo em vista ser incabível qualquer modalidade de intervenção 

de terceiros nos processos do Juizados Especiais, nos termos do 

disposto no art. 10 da Lei 9.099/95. A parte requerida, inequivocamente, 

contraiu, em 27/03/2013, por meio de cédula de crédito bancaria nº 

B30230574-0, um financiamento no valor de R$ 26.872,92 (vinte e seis mil, 

oitocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), na 

Cooperativa de Crédito Sicred Noroeste, que foi avalizado pela parte 

requerente (id. 5390848). Diante da inadimplência, o avalista/autor alega 

ter realizado empréstimo na data de 02/08/2013, para pagamento em 

01/08/2014, nº B30231481-2, no valor de R$ 26.872,92, com valor final 

para pagamento de R$ 34.171,46 (trinta e quatro mil, cento e setenta e um 

reais e quarenta e seis centavos). No extrato bancário anexado pela parte 

autora, verifica-se que no dia 07/08/2013, foi realizada transferência de 

sua conta bancária, no valor de R$ 27.563,05, (vinte e sete mil, quinhentos 

e sessenta e três reais e cinco centavos), que, segundo afirma, seria 

para quitar o empréstimo da cédula bancária n° B30230574-0, tendo feito 

na qualidade de avalista do devedor originário. Afirma que após muita 

insistência recebeu a quantia de R$ 25.000,00 do sogro do executado, Sr. 

Francisco Barbosa Sobrinho. Aduz ter sofrido danos de ordem material no 

valor de R$ 16.873,01(dezesseis mil oitocentos e setenta e três reais e um 

centavos), em razão da inadimplência do requerida, que devem ser 

indenizados. Pois bem. O avalista tem direito de voltar-se contra o 

avalizado se, em razão da omissão no pagamento do título, suporta o ônus 

do negócio celebrado. É a regra encontrada no art. 32 do Decreto n. 

57.663, de 24.1.1996, que promulgou as Convenções para a adoção de 

uma Lei Uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias: "O 

dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele 

afiançada. A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação 

que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de 

forma. Se o dador de aval paga a letra, fica sub-rogado nos direitos 

emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e 

contra os obrigados para com esta em virtude da letra.". Regra de idêntico 

teor é encontrada no Código Civil, em seu artigo 899: "O avalista 

equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente 

ou devedor final. § 1º Pagando o título, tem o avalista ação de regresso 

contra seu avalizado e demais coobrigados anteriores. § 2º Subsiste a 

responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem 

se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma". E, o art. 

346 do Código Civil, dispõe: "A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em 

favor: (...) III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou 

podia ser obrigado, no todo ou em parte.". A lição de Maria Helena Diniz, 

bem conceitua sub-rogação: "O termo sub-rogação advém do latim 

subrogatio, designado substituição de uma coisa por outra com os 

mesmos ônus e atributos, caso em que se tem sub-rogação real, ou 

substituição de uma pessoa por outra, que terá os mesmos direitos e 

ações daquela, hipótese em que se configura a sub-rogação pessoal de 

que trata o Código Civil no capítulo referente ao pagamento com 

sub-rogação. (...) Como se vê, para o devedor é um pagamento não 

liberatório, apesar de haver extinção da obrigação relativamente ao credor 

primitivo. Trata-se de uma exceção à regra de que o pagamento extingue a 

obrigação e libera o devedor, pois, se houver sub-rogação, quem satisfez 

a prestação passará a ter todos os direitos creditórios. P. ex.: se um 

avalista pagar títulos em operação de alienação fiduciária, por força de lei 

se sub-roga em todos os direitos, ações, privilégios e garantias, em 

relação ao débito, contra o devedor principal (RT, 436:238)." (Curso de 

direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 17. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002, 2º vol., p. 230). Ora, se o avalista pagou a dívida e se o 

devedor principal se beneficiou com o aval, por óbvio que haverá de 

existir o respectivo ressarcimento, evitando-se o locupletamento ilícito do 

requerido. Da jurisprudência, colhe-se: 'AVAL - Garantia simultânea - 

Dívida paga por um dos avalistas. Direito de regresso contra coobrigados - 

Sub-rogação legal autorizadora da ação executiva - Aplicação dos arts. 

567, III, do CPC e 913 e 985, III, do CC' (RT 6689/107). 'AÇÃO EXECUTIVA 

DO AVALISTA QUE PAGOU, CONTRA O EMITENTE. PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 'O avalista que foi compelido pelo 

credor a pagar o débito que avalizou, fica sub-rogado nos direitos daquele 

em cujo favor deu o garante. Procede a ação regressiva se não restou 

comprovada qualquer causa elisiva da obrigação' (JC 5/6, pág. 206). 

"Apelação cível. Ação de cobrança regressiva. Cédula de crédito 

industrial. Aval simultâneo. Pagamento de dívida. Direito de regresso. (...). 

O avalista poderá exigir do avalizado, em face do direito regressivo que 

lhe é assegurado, o total do valor que pagou. (...). O avalista tem o direito 

de voltar-se contra o avalizado e demais coobrigados (sub-roga-se nos 

direitos emergentes) se, em razão da omissão no pagamento do título, 

suporta o ônus do negócio celebrado." (apelação cível n. 1998.015511-8, 

de Videira, Terceira Câmara Comercial, de minha relatoria, j. em 4.5.2006. 

Disponível em: . Acesso em: 27 ago. 2007). E, do Superior Tribunal de 

Justiça, extrai-se: "PROCESSUAL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". GARANTE EM 

OPERAÇÃO BANCÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. [...]. III - O interveniente que 

paga a obrigação sub-roga-se no direito de cobrar do devedor originário o 

valor pago. Tal sub-rogação não lhe outorga ação ou exceção contra o 

exeqüente, credor originário. (...)." (ausência de grifo no original) (recurso 

especial n. 327.484, de São Paulo, Terceira Turma, rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, j. em 14.2.2006. Disponível em: . Acesso em: 27 ago. 

2007). Com efeito, incontroverso que a parte autora, na condição de 

avalista de empréstimo contraído pela parte ré, em face da inadimplência, 

quitou o débito avalizado. E agora, em sede de ação regressiva, objetiva 

receber os valores que despendeu, restando parcialmente procedente 

sua pretensão. No que se refere à alegação de que a parte autora 

necessitou realizar empréstimo bancário para quitar a dívida contraída pela 

parte ré, apesar de comprovar o referido empréstimo, faz jus apenas ao 

recebimento da diferença verificada entre o valor pago como avalista no 

contrato de nº B30230574-0 (R$ 27.563,05 - vinte e sete mil, quinhentos e 

sessenta e três reais e cinco centavos) e o valor que afirmou ter recebido 

em pagamento, do sogro da parte ré (R$ 25.000,00 – vinte e cinco mil 

reais), qual seja R$ 2.563,05 (dois mil, quinhentos e sessenta e três reais 

e cinco centavos). Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora 

firmou contrato de empréstimo em agosto de 2013 com a finalidade de 

honrar compromisso como avalista da parte requerida. Ainda, que recebeu 

o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do Sr. Francisco Barbosa 

Sobrinho, sogro do principal devedor, para lhe ressarcir o débito. Ocorre 

que a parte autora não especificou em que data recebeu o referido valor, 

sendo certo que, em resposta, a parte requerida afirmou que o fez em 

agosto de 2013, em data próxima à do contrato de empréstimo. Insta 

consignar que tal assertiva não foi impugnada. Assim sendo, não se 

vislumbra nos autos justificativa para pagamento do referido empréstimo 

somente um ano após o recebimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) que correspondia à quase totalidade da dívida em questão. No que 

pertine ao seguro contratado em decorrência do empréstimo, a parte 

reclamante não fez prova nos autos do valor cobrado. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I do CPC, RESOLVO O MÉRITO e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consignado na inicial para o fim de 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos valores pagos pelo 

avalista no acordo firmado com a Cooperativa de Crédito Sicred, no valor 

remanescente da dívida, qual seja R$ 2.563,05 (dois mil, quinhentos e 

sessenta e três reais e cinco centavos), corrigido monetariamente – 

Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, 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, ambos a partir do inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 
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artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 21 de maio de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-50.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000169-50.2017.8.11.0047 REQUERENTE: JOSE CORREA VALIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA proposta por JOSE CORREA VALIM em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. Em síntese, a 

reclamante alega que no ano de 1997 pagou pela instalação/extensão da 

rede elétrica para ter acesso ao consumo de energia em sua propriedade 

rural denominada “Sítio Santa Luzia”. Aduz que a empresa requerida 

começou a promover derivações (extensões) da rede elétrica particular 

para o atendimento de outros consumidores, sem autorização do 

requerente, com o objetivo de implementar o programa “Luz para todos”, 

ocasionando constantes quedas de energia, queima de transformadores 

e, acessórios do padrão. Desta feita, o autor promoveu ação reclamatória 

de nº 8010035-65.2014.8.11.0047, onde foi determinada a incorporação 

da rede pela requerida, contudo, este não foi ressarcido pelas despesas 

que teve com a instalação da rede elétrica. Ao final, requereu a 

concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a devolução 

dos valores custeados pelo requerente, ainda, a procedência da ação e 

consequente condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. A requerida por seu turno, em contestação genérica, 

apenas se ocupou em alegar que o processo de incorporação possui 

prazo, inexistência de responsabilidade em ressarcir o autor, bem como 

ausência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência da presente 

ação. Pois bem, restou incontroverso nos autos que a empresa requerida 

incorporou ao seu patrimônio a rede elétrica em questão. Do contrato 

extrai-se que a instalação da rede em comento foi custeada pela parte 

autora e não pela empresa requerida. Portanto, a empresa ré não 

colaborou com qualquer contrapartida financeira para sua edificação. 

Apesar disso, certo é que, após a sentença de mérito determinando a 

incorporação da rede pela requerida, ocorreu sua incorporação ao 

patrimônio da concessionária sem qualquer ônus quanto à implantação da 

infraestrutura. Importante ressaltar que, como não é dado ao particular 

administrar, manter e disponibilizar serviços de energia elétrica, a 

legislação prevê a incorporação dos equipamentos ao patrimônio da 

concessionária de energia. Como visto, a situação em análise conferiu à 

concessionária requerida flagrante posição de abusividade e de vantagem 

sobre o consumidor, que, no caso, trata-se de pessoa simples e que vive 

no meio rural e com baixa renda. Com efeito, a exigência de contrapartida 

financeira do consumidor, nas situações onde há a transferência da rede 

à empresa de energia elétrica que, por seu torno, explora a atividade no 

intuito de obter lucro com a prestação do serviço, é desproporcional e 

abusiva, assistindo aos participantes o direito de reembolso dos valores 

despendidos, porquanto resulta em comportamento incompatível com o 

sistema de defesa do consumidor e normas específicas. Logo, a 

devolução da quantia desembolsada para a construção da rede de 

eletrificação rural na propriedade do particular decorre do fato de o novo 

patrimônio ser revertido em favor da concessionária de serviço público. 

Neste sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. IMPLANTAÇÃO DE REDE. PROGRAMA "LUZ DA TERRA". 

Legitimidade passiva da concessionária. Ação visando à indenização 

decorrente de incorporação de rede, com financiamento obtido pelo 

usuário, ao patrimônio da concessionária. Prescrição. Não ocorrência. 

Inexistindo comprovação do termo inicial, não há como se aferir o decurso 

do prazo (CPC, art. 333, II). Configura enriquecimento ilícito a incorporação 

de rede elétrica instalada às expensas do usuário, ainda que a lei que 

universalizou os serviços de energia elétrica seja posterior ao programa, 

pois não se trata de doação. Previsão de ressarcimento pelo disposto no 

artigo 9º do Decreto estadual nº 41.187/1996 que instituiu o programa. 

Correção monetária devida. Incidência a contar do desembolso de cada 

parcela. Honorários advocatícios fixados em 15%do valor da condenação. 

Redução. Descabimento. Percentual que remunera com dignidade o 

trabalho do patrono do autor. Recurso Desprovido. Confiram-se os 

seguintes julgados, no sentido de que o acolhimento da pretensão autoral 

não constitui violação ao que restou decidido pelo C. STJ, no julgamento 

dos Recursos Especiais nºs 1.243.646/RS e 1.418194/SP:“Ação de 

indenização Eletrificação rural Sentença de improcedência Acórdão que 

deu provimento à apelação do autor Interposição de recurso especial 

Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015; art. 

543-C, § 7º. Voto nº 16548. Apelação n° 0000838-18.2013.8.26.0444. 

(Comarca: Pilar do Sul. Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços Ltda. 

Apelada: Neide Alves de Carvalho Rodrigues. Juíza prolatora da sentença: 

Karina Jemengovac Perez). (Livros não originais). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR AO 

ATIVO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – REDE COM DERIVAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE 

OUTROS CONSUMIDORES – DIREITO À INDENIZAÇÃO – VALOR 

CONDENATÓRIO – CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA ANEEL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incorporação das redes particulares ao 

ativo da concessionária do serviço público de distribuição de energia 

elétrica é impositiva e enseja a indenização dos respectivos proprietários 

quando tais contam com derivações para atendimento de outros 

consumidores. Inteligência da Resolução nº 229/2006 da ANEEL. 2. O 

valor condenatório norteia-se com base nos critérios estabelecidos pela 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com cada caso 

concreto, aferindo-se o encargo de responsabilidade da concessionária e 

a idade das instalações elétricas, dentre outros parâmetros. Inteligência 

dos princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa, e 

da Resolução nº 229/2006 da ANEEL” (TJ/MT, Ap. 52092/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/08/2014, Data da publicação no DJE 03/09/2014) “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Ação de cobrança Prestação de serviços Construção de rede 

elétrica em imóvel rural por particular, às suas expensas Demanda de 

pessoa física contra concessionária que incorporou a rede elétrica, sem 

indenizar o proprietário Indenização por danos materiais Admissibilidade 

Despesas com a construção da rede que devem ser suportadas por quem 

a incorpora e dela se beneficia, sob pena de enriquecimento ilícito Valor 

apurado regularmente por perícia técnica oficial, e dentro das 

especificações do art. 9º da Res. 229/06 da ANEEL Recurso improvido.” 

(TJ/SP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão nº 

0005802-48.2011.8.26.0404, Relator Des. Carlos Nunes, J. 26.01.2016) 

Por isso, imperativa a devolução dos valores pagos pelo consumidor, de 

forma simples. Embora, à época da celebração da avença, pudesse ser 

lícita a implementação da eletrificação rural por meio de recursos dos 

próprios moradores, até mesmo através de financiamento, tendo a ré 

incorporado ao seu patrimônio a rede elétrica instalada, deve pagar pelo 

valor agregado a seus bens. O autor anexou aos autos notas de 

aquisição, as quais não foram contestadas especificamente pela 

requerida, bem como não trouxe os autos comprovante de valor diverso 

do informado pelo autor, portanto condeno a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 8.322,00 (oito mil trezentos e vinte e dois 

reais), devidamente corrigido e atualizado monetariamente, a título de dano 

material. O dano moral, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial 

é a lesão ao patrimônio imaterial, a direito personalíssimo da pessoa 

humana que extrapola o mero aborrecimento e, por certo, que a frustração 
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de não receber da Requerida o reembolso, não ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, configurando frustração cotidiana, portando improcedente 

o pedido de danos morais. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO nos 

termos do artigo 478, I do CPC, e JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE o 

pedido formulado nos autos da presente ação, para: - CONDENAR a 

requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a 

restituir à parte autora o valor de R$ 8.322,00 (oito mil trezentos e vinte e 

dois reais), desembolsados para a implantação do serviço de eletrificação 

rural em sua propriedade, de forma simples, corrigido monetariamente a 

partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de dano moral; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) Togado 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 21 de maio de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-91.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA PAULINA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (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 JAURU DECISÃO Processo: 

8010074-91.2016.8.11.0047. REQUERENTE: DELMA PAULINA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte 

recorrente não procedeu ao recolhimento do preparo recursal e pleiteia os 

benefícios da justiça gratuita, INTIME-A, por seu advogado, para que 

comprove a hipossuficiência, na acepção jurídica do termo, trazendo aos 

autos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

legais, mormente comprovantes de rendimentos próprios e de seu cônjuge 

(qualificada nos autos com estado civil de casada), tais como holerite, 

carteira de trabalho, três últimos extratos de cartões de crédito, 

declaração de imposto de renda etc, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo encimado, ou com a juntada de documentos, volvam-me 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, às providências. Jauru/MT, 21 de maio 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010076-03.2012.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

N LOURENCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCM-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010076-03.2012.8.11.0047. EXEQUENTE: N LOURENCO - ME 

EXECUTADO: RCM-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

Vistos. De acordo com a decisão proferida no id. n.º 11332902, a 

intimação mencionada no 3º parágrafo deverá ser direcionada à parte 

executada, mediante expedição de carta com aviso de recebimento ou 

carta precatória, pois a parte executada não possui advogado constituído 

nos autos e a intimação via sistema PJE, neste caso, na supre a intimação 

pessoal. Dessa forma, nos termos do art. 854, § 2°, do CPC, DETERMINO 

que a Secretaria providencie a intimação, nos moldes acima, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a parte executada comprove que: as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Havendo manifestação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e FAÇAM-ME conclusos, 

caso contrário, fato que deverá ser certificado nos autos, 

CONVERTER-SE-Á a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do 

art. 854, § 5º, do CPC, devendo a Secretaria expedir ofício, via Malote 

Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando o bloqueio 

de valor via sistema Bacenjud e requisitando a transferência do valor à 

Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Após, caso não haja 

manifestação da parte executada, INTIME-SE a parte exequente, através 

de seu advogado, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender pertinente, sob pena de 

extinção da execução, nos termos do art. 53, § 4°, da Lei n.° 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 17 de maio de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-21.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0014696A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010068-21.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ELIAS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA - EPP Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, bem 

como a ausência de pagamento voluntário (ID n.º 11785960), em 

consonância com a disposição do art. 835, inciso I, do CPC, que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora 

online, via sistema BACENJUD, bloqueando-se valores na conta do 

executado(a) CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP, 

inscrita no CNPJ n. 40.809.279/0001-73, até o limite de R$ 11.000,00 (onze 

mil), consoante planilha de cálculos acostada no id n. 12140513. Restando 

frutífero o bloqueio valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud 

valerá como termo de penhora, conforme Enunciado n. 140, do FONAJE, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente. Após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º, do art. 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do § 3º do referido 

artigo – comprovando que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros. Se vier aos autos impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e FAÇAM-ME conclusos, caso contrário, 

CONVERTER-SE-Á a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do 

art. 854, § 5º, do CPC, devendo a Secretaria expedir ofício, via Malote 

Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio 

de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos 
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termos do art. 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, determino a INTIMAÇÃO da parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação 

desta decisão, se manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de maio de 2018 Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010099-41.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO)

PAULO CESAR DA CONCEICAO OAB - MT0019348A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010099-41.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: WALTER MARQUES DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Trata-se de Ação que visa ao cumprimento 

de sentença tendo como exequente WALTER MARQUES DA SILVA e 

como executado a empresa OI S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Pois bem, é de conhecimento deste Juízo, através de informação 

colhida em outros processos, que foi realizada a Assembleia Geral dos 

Credores do Grupo Oi em 19/12/2017 e aprovado o Plano de Recuperação 

Judicial, homologado nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001 pelo juízo 

da 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro. Diante disso, 

observa-se a necessidade de o credor proceder a habilitação do crédito 

exequendo perante o Juízo recuperacional para recebimento. Acerca do 

tema, é o que dispõe o Enunciado nº 51, do FONAJE: “ENUNCIADO 51 – 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. Ademais, no mesmo sentido, mencione-se o trecho da decisão 

proferida pelo STJ, no Recurso Especial nº 1.630.702-RJ: “Sobre o tema, o 

STJ firmou entendimento no sentido de que o destino do patrimônio da 

sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por 

decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de 

reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da 

atividade empresarial, insculpido no art. 47 da LFRE. Com efeito, é pacífica 

a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a competência para 

adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do 

patrimônio de sociedade em recuperação judicial é do juízo onde tramita o 

processo respectivo. Nesse sentido, os seguintes precedentes: CC 

61.272/RJ, DJ de 25/6/2007; CC 88.661/SP, DJe de 28/5/2008; CC 

103.025/SP, DJ de 5/11/2009; EDcl no CC 133.470/SP, DJe 03/09/2015; e 

CC 137.178/MG, DJe 19/10/2016. Consigne-se que até mesmo em 

processos de execução fiscal – hipóteses nas quais a lei expressamente 

prevê a continuidade de tramitação, a despeito do deferimento judicial do 

pedido de soerguimento – o STJ tem posicionamento assentado no sentido 

de que, embora as ações não se suspendam, compete ao juízo universal 

dar seguimento a atos que envolvam a expropriação de bens do acervo 

patrimonial do devedor. Nesse sentido: AgInt no CC 140.021/MT, Segunda 

Seção, DJe 22/08/2016. Vale dizer, uma vez deferido o pedido de 

recuperação judicial, fica obstada a prática de atos expropriatórios por 

juízo distinto daquele onde tem curso o processo recuperacional, 

independentemente da natureza da relação jurídica havida entre as partes. 

De fato, as especificidades da questão discutida nestes autos, uma vez 

que os créditos decorrem de relação de consumo, não autorizam 

conclusão diversa: após a apuração do montante devido à parte autora, é 

imprescindível que se processe no Juízo da recuperação a 

correspondente habilitação, em razão da regra expressa do art. 49 da 

LFRE e sob pena de malferimento aos princípios e regras que regem o 

plano de reorganização da empresa recuperanda. Frise-se que sequer o 

fato de a penhora ter sido efetivada, eventualmente, em data anterior ao 

deferimento do pedido de recuperação judicial obstaria o exercício da 

força atrativa do juízo universal, de acordo com o que se depreende dos 

seguintes julgados: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF 

(DJe 19/06/2013). O juízo da recuperação é o que está mais próximo da 

realidade das empresas em dificuldades, tendo, por isso, maiores 

condições de definir se as medidas constritivas incidentes sobre seus 

acervos patrimoniais podem ou não comprometer o sucesso do plano de 

reerguimento. Admitir a não sujeição de valores objeto de execuções 

singulares à ‘vis attractiva’ do foro recuperacional representaria clara 

afronta aos princípios da universalidade e unidade do juízo e da 

preservação da empresa.” Sendo assim, diante da impossibilidade da 

realização de atos de constrição em razão da recuperação judicial da 

empresa executada, JULGO EXTINTO o processo nos termos 51, inciso IV, 

da Lei 9.099/95. INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via 

DJE. Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença, expedindo-se, na sequência, a certidão de dívida para 

que a parte credora possa realizar a habilitação de seu crédito no juízo 

recuperacional. Por fim, uma vez integralmente cumpridas as 

determinações acima, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 17 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Goes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-08.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010086-08.2016.8.11.0047. REQUERENTE: ROGERIO GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Primeiramente, 

considerando que a sentença proferida nos autos transitou em julgado, id. 

n.º 12538283, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença id n.º 

12480356 e, consequentemente, DETERMINO que a Secretaria tome as 

providências pertinentes no sentido de retificar os registros de distribuição 

do feito, fazendo constar que se trata de processo que visa ao 

cumprimento da sentença, tendo como exequente ROGÉRIO GONÇALVES 

DA SILVA e como executada SKY BRADIL SERVIÇOS LTDA, conforme 

dicção dos artigos 348 e 349, da CNGC. Após, DETERMINO, com espeque 

no art. 523, ‘caput’, do CPC, a intimação da parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o pagamento integral do débito 

indicado no memorial de cálculo id. n.º 12480362, sob pena de incidência 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 523, § 

1°, do CPC), consignando que, no mesmo prazo, poderá o executado 

apresentar embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da Lei n. 

9.099/95). Caso não efetuado o pagamento no prazo, fato que deverá ser 

certificado, INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, elabore memorial de cálculo da 

dívida, fazendo incidir a multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

condenação ou em caso de pagamento parcial sobre o remanescente (§ 

2º, do art. 523, do CPC), bem como promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente, sob pena de arquivamento. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Jauru/MT, 17 de maio 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-51.2010.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DORVAL JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M RAMOS E RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010045-51.2010.8.11.0047. EXEQUENTE: DORVAL JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: M RAMOS E RAMOS Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que o advogado subscritor da petição id. n.º 11128589 não 

detém poderes outorgados pela parte requerida/executada, M. Ramos & 

Cia LTDA, para postular no presente feito, ainda, não foram constatadas 

as situações excepcionais elencadas no art. 104 'caput‘, do CPC. Desta 

feita, INDEFIRO os pedidos formulados na petição id. n.º 11128589 e 

DETERMINO que a referida petição seja desentranhada dos autos e 

entregue ao advogado peticionante, mediante termo. Por fim, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Jauru/MT, 17 de maio de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-42.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FLORES ZOCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000025-42.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MIGUEL FLORES ZOCAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos. INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias se manifestem acerca das provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Consigno que, o transcurso do prazo ‘in albis’ será 

interpretado como falta de interesse na produção de provas e acarretará 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 17 de maio 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33246 Nr: 1793-85.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA REIS ANTÔNIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLÉIA FERMINA DA SILVA , SIDNEI DE 

MELO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ERICO RICARDO DA SILVEIRA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir 

na instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018, 

às 13h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão 

comparecer acompanhadas de seus Defensores/Advogados.

2. Intimem-se as testemunha arroladas pelo(a) Defensor(a) Público(a) 

desta Comarca e pelo(a) Defensor(a) Dativo, com fulcro no artigo 455, § 

4º, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

3. Após a realização de audiência de instrução, venham-me conclusos 

para análise do pedido formulado em Ref: 84.

4. Intimem-se as partes, a Defensoria Pública e a Defensora Dativa.

 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36748 Nr: 1503-36.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDES GOMES BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora da juntada de 

informação de Ref. 34, extrado do depósito referente a implantação do 

benefício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33496 Nr: 1915-98.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44155 Nr: 1390-48.2018.811.0048

 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
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 PARTE AUTORA: DORIS APARECIDA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

2. Diante dos pleitos contidos no requerimento retro, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação.

3. Outrossim, postergo a análise do pedido liminar para o momento 

processual oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são 

unilaterais, restando necessária a angularização processual do feito com 

a notificação da autoridade impetrada.

4. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgue necessárias (artigo 7º, inciso I, da 

Lei nº. 12.016/2009).

5. Se as informações vierem acompanhadas de documentos, diga o 

impetrante, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento.

6. Cumpridos os itens supra, prestadas ou não informações, manifeste o 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 12, caput, da referida 

lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão.

Juscimeira – MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44100 Nr: 1353-21.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Verifica-se nos autos o pedido de assistência judiciária que o 

requerente, qualificados nos autos, apresenta, declarando-se na exordial 

não ter condições de pagar as despesas processuais, (...), , INDEFIRO o 

benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei 

nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de 

extinção do processo.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 23 de maio de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44066 Nr: 1334-15.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINA ANGELICA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, considerando que foram acostados na petição inicial 

documentos que estão inelegíveis DETERMINO a intimação da requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para trazer aos autos 

cópias legíveis dos documentos pessoais, sob pena de indeferimento da 

inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário, se o caso. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 04de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42163 Nr: 511-41.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO JUNIOR PASSARINHO VIEIRA, 

JOAO SOUZA DE NOVAES, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE DE SOUZA BARROS - 

OAB:23997, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:11602, SAULO VINÍCIUS 

DE MORAES - OAB:19046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAVALARI OLINO. - 

OAB:19345/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER. - OAB:14.469-A-MT, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Vistos.

1. Primeiramente, defiro os pleitos retros, assim, CONCEDO o prazo de 10 

(dez) dias para que a parte autora acoste/informe aos autos o endereço 

atualizado dos requeridos, bem como para que manifeste o que entender 

de direito.

2. Ademais, considerando que não houve acordo entre as partes 

presentes na audiência de conciliação, aguarde-se o prazo já determinado 

na decisão de Ref: 4, ou seja, o prazo de 15 (quinze) dias para o 

requerido BV Financeira apresentar contestação, contado a partir da data 

de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de 

Processo Civil. O que deverá ser certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44035 Nr: 1317-76.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FACINCANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, apontando aos autos sua qualificação/profissão, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43965 Nr: 1293-48.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE HERRERO SIQUEIRA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERNANDES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYSELLE SANDRA NERVA 

MUNUERA - OAB:264.927, MARIANE DELAFIORI HIKIJI - OAB:201.730

 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, 04 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43577 Nr: 1082-12.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIA CRISTINA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 04 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34491 Nr: 461-49.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos.1. Diante dos pedidos contidos nos petitórios de Ref: 38 e Ref: 39 

vejo por bem, nomear experts para as realizações das perícias. Assim, 

nomeio como perito judicial para elaborar os laudos de avaliações a 

Empresa Real Brasil Consultoria, com endereço na Avenida Rubens de 

Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da Saúde – Cuiabá – MT, telefone (65) 

3052-7636, exigindo-se que os peritos a serem indicados pela empresa 

cumpram regorosamente o encargo, independentemente de lavratura de 

termo de compromisso, “ex vi” do artigo 466, do Código de Processo 

Civil/2015, para uso limitado a este processo.2. Intime-se a Empresa 

designada para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar profissionais para 

realizar as avaliações solicitadas, bem como para que apresente proposta 

de honorários periciais.3. Após as partes deverão ser intimadas a 

intervirem junto aos peritos para tomarem ciência da data e local indicado 

pelos profissionais para ter início à produção da prova pericial (artigo 474 

do NCPC).4. As partes deverão, em 5 (cinco) dias, contados desta data: 

a) indicar assistente técnico e; b) apresentar quesitos, caso entendam 

necessários.5. A parte requerente responderá pela integralidade dos 

honorários relativos à avaliação do veículo e a parte requerida pela 

avaliação contábil, nos exatos termos do disposto no artigo 95, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim que apresentada a proposta de honorários 

pelos peritos, intimem-se as partes para depositarem os valores, no prazo 

de 5 (cinco) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.6. A seguir, 

intimem-se os peritos a apresentarem os laudos em Cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias após as realizações das perícias.7. Os assistentes 

técnicos, caso indicados, oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, caput).8. Assim que apresentados os laudos e os 

pareceres técnicos, dê-se vistas às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entender de direito.9. Comunique-se o juízo deprecante. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43576 Nr: 1081-27.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARINHO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43609 Nr: 1095-11.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA RODRIGUES VASCONCELOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 

10 (dez) dias, juntando aos autos cópia de seus documentos pessoais 

(RG e CPF), sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43615 Nr: 1096-93.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 478 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 478 de 579



o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43623 Nr: 1100-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA MARIA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21858 Nr: 1018-12.2012.811.0048

 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 MARIA APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DA CRUZ, JOAQUIM PEREIRA 

DOS SANTOS, NILDA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, INTIMO Vossa Senhoria a comparecer na 

Secretaria da Vara Única desta Comarca a fim de retirar a Certidão de 

Crédito expedida, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41950 Nr: 421-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FERNANDES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN - MT, CARLOS 

MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 Vistos.

1. Dê-se vista à parte autora para apresentação de impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 2. Após, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com 

alusão ao julgamento antecipado de lide.

3. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42480 Nr: 589-35.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, aguarde-se o prazo já determinado na decisão de Ref: 6, ou 

seja, o prazo de 15 (quinze) dias para o requerido apresentar 

contestação, contado a partir da data de audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser 

certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

2. Havendo contestação, dê-se vista a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42743 Nr: 697-64.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGELA SAMARA CORREA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7394, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A-MT

 Vistos.

1. Uma vez que existem documentos pendentes de juntada, os presentes 

autos devem retornar para a secretaria.

2. Após, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com 

alusão ao julgamento antecipado de lide.

3. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42744 Nr: 698-49.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMARCOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se o prazo já determinado na Ref: 4, ou seja, o prazo de 15 

(quinze) dias para o(a) requerido(a) apresentar contestação, contados a 

partir da data de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do 

Código de Processo Civil. O que deverá ser certificado pelo(a) Sr(a). 

Gestor(a).

2. Havendo contestação dê-se vista à parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43887 Nr: 1253-66.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ANDRADE MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JULIO SARMENTO - 

OAB:26.785

 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. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 15/08/2018, às 

13h (horário oficial de Cuiabá – MT).

3. Intime(m)-se, fazendo constar do mandado, conforme o caso, que as 

partes deverão comparecer acompanhadas de seus(uas ) 

Advogados(as).

4. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1292-63.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FACINCANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, apontando aos autos sua qualificação/profissão, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43969 Nr: 1295-18.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FACINCANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, apontando aos autos sua qualificação/profissão, sob 

pena de indeferimento da inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44280 Nr: 1440-74.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALE COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS OLIVEIRA DE MOURA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DA SILVA - 

OAB:125541

 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, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44157 Nr: 1391-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/08/2018, às 14h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) 

Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.
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6. Intime-se a parte autora por meio de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, § 

3º, do CPC).

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34035 Nr: 174-86.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE . - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, por José Antônio de Oliveira, 

em face do Banco BMG S/A, conforme fundamentação supra, para:a) 

DECLARAR inexistente a relação jurídica, bem como qualquer dívida 

relativa a cartão de crédito, do autor para com o réu.b) CONDENAR a parte 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir desta decisão.c) CONDENAR o réu a ressarcir em dobro os valores 

já despendidos pelos autores em consequência das cobranças indevidas, 

tudo acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação; e correção monetária pelo INPC, desde a data em que restou 

formalizado o desembolso dos valores para o pagamento das despesas 

pelo autor.3.2. Pela sucumbência, considerando que a parte autora decaiu 

minimamente do seu pedido, fica a parte requerida condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia, os quais fixos em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.3.4. P.R.I.C.Juscimeira/MT, 04 de 

junho de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31776 Nr: 1042-98.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGAWA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO-BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos.

1. Primeiramente, quando da apresentação da contestação a empresa ré 

suscitou a preliminar de impugnação ao valor da causa, consequente 

retificação deste, bem como suscitou a preliminar da inépcia inicial.

Quanto a preliminar de inépcia a inicial, tenho que no momento se 

confunde com o mérito da presente demanda, motivo pelo qual deixo de 

apreciá-la nesta fase.

2. De outro norte, a respeito a preliminar de impugnação ao valor da 

causa, tenho que merece acolhimento, eis muito embora a presente ação 

tenha mera finalidade Declaratória, este valor deverá observar o potencial 

proveito econômico que auferirá o jurisdicionado por meio da utilização do 

serviço de prestação de tutela jurisdicional.

Nesse sentido caminha nosso Superior Tribunal de Justiça:

"Na ação declaratória, ainda sem conteúdo econômico imediato, o valor da 

causa deve corresponder à relação jurídica cuja existência ou inexistência 

pretende-se ver declarada" (STJ-2ª turma, Resp 190.008-SP, rel. Min. 

Peçanha Martins, j. 16.11.00).

Portanto, tendo em vista que a parte autora pretender assegurar o direito a 

recomposição do contrato de financiamento nos termos da lei, tenho por 

bem que o valor correto seja o valor correspondente ao contrato pactuado 

entre as partes.

3. Assim sendo, intimem-se o requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que EMENDE a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para retificar o 

valor da causa, nos termos do art. 291 e seguintes, do CPC, bem como 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciais, sob pena de extinção do processo.

4. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39682 Nr: 2810-25.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JOSELINA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DE 

PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 3.1. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pela por ANA JOSELINA DA 

SILVA e LUIZ GONZAGA DE PROENÇA, em face do BANCO BRADESCO 

S/A, conforme fundamentação supra, para:a) DECLARAR inexistente os 

débitos dos autores para com o réu.b) CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a requente Ana 

Joselina da Silva, bem como a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao 

requente Luiz Gonzaga de Proença, a título de indenização por danos 

morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.c) CONDENAR 

o réu a ressarcir em dobro os valores já despendidos pelos autores em 

consequência das cobranças indevidas, tudo acrescido de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 06 de dezembro de 

2017; e correção monetária pelo INPC, desde a data em que restou 

formalizado o desembolso dos valores para o pagamento das despesas 

pelos autores.3.2. Pela sucumbência, considerando que a parte autora 

decaiu minimamente do seu pedido, fica a parte requerida condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.3.4. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 05 de 

junho de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34138 Nr: 229-37.2017.811.0048

 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: CDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDA, DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 Vistos.

1. Compulsando detidamente o presente feito, constatei que em Ref: 47 

houve o recebimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público, assim, dê-se vista as partes apeladas para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem as contrarrazões recursais.

3. Determino ainda, seja feito o desentranhamento das petições e 
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documentos para o cumprimento da sentença, devendo ser enviados para 

o Cartório Distribuidor, visando à distribuição da referida ação de forma 

apartada e devendo ser apensada a este processo, nos termos do artigo 

531, § 1º, do CPC.

4. Observadas as formalidades legais, inclusive o desentranhamento das 

petições e documentos, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63114 Nr: 23-59.2002.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO GARCIA, MARIA EUGENIA MAURO 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EVALDO DONA, ADALBERTO PEREIRA 

TAMORE, EDILSON ARAÚJO, VALDECIR NORONHA, ITAMAR FERREIRA 

DIAS, EDVAN FERREIRA PONTES, DIRCEU DE SOUZA, OZEIAS RAMOS, 

OLÍVIO CÂNDIDO OLIVEIRA, JOÃO STRAPASSÃO, JONAS BACK, PAULO 

SOBIERAI, LAURINDO KUSKOK, SIDIMAR KUSKOK, PAULO SIBIERAI, 

EDILSON DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Daltrey Gomes Feijo - 

OAB:22270/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ EVALDO DONA, Cpf: 

19825242272, Rg: 1.064.416, brasileiro(a), divorciado(a), agricultor e 

empresário, atualmente em local incerto e não sabido ADALBERTO 

PEREIRA TAMORE, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

EDILSON ARAÚJO, Cpf: 32609507100, Rg: 361.135, solteiro(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido VALDECIR NORONHA, 

brasileiro(a), secretário de obras, atualmente em local incerto e não sabido 

ITAMAR FERREIRA DIAS, brasileiro(a), presidente da câmara de 

vereadores, atualmente em local incerto e não sabido EDVAN FERREIRA 

PONTES, brasileiro(a), secretário da câmara de vereadores, atualmente 

em local incerto e não sabido OLÍVIO CÂNDIDO OLIVEIRA, brasileiro(a), 

vereador, atualmente em local incerto e não sabido JOÃO STRAPASSÃO, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JONAS BACK, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido DIRCEU DE SOUZA, 

Cpf: 86260715153, Rg: 1.246.298-5, brasileiro(a), casado(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO SOBIERAI, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido LAURINDO KUSKOK, 

brasileiro(a), comerciantes, atualmente em local incerto e não sabido 

SIDIMAR KUSKOK, brasileiro(a), comerciante, atualmente em local incerto e 

não sabido OZEIAS RAMOS, Cpf: 65000315804, Rg: 6.474.408, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não 

sabido PAULO SIBIERAI, Cpf: 30849268087, Rg: 6016927433, brasileiro(a), 

solteiro(a), tratorista e atualmente em local incerto e não sabido EDILSON 

DE ARAUJO, Cpf: 32609507100, Rg: 361135, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: INTIMEM - SE os representados para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, constituam novo patrono nos autos, sob pena de revelia.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 24 de maio de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63114 Nr: 23-59.2002.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO GARCIA, MARIA EUGENIA MAURO 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EVALDO DONA, ADALBERTO PEREIRA 

TAMORE, EDILSON ARAÚJO, VALDECIR NORONHA, ITAMAR FERREIRA 

DIAS, EDVAN FERREIRA PONTES, DIRCEU DE SOUZA, OZEIAS RAMOS, 

OLÍVIO CÂNDIDO OLIVEIRA, JOÃO STRAPASSÃO, JONAS BACK, PAULO 

SOBIERAI, LAURINDO KUSKOK, SIDIMAR KUSKOK, PAULO SIBIERAI, 

EDILSON DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Daltrey Gomes Feijo - 

OAB:22270/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVAN FERREIRA PONTES, brasileiro(a), 

secretário da câmara de vereadores, atualmente em local incerto e não 

sabido OLÍVIO CÂNDIDO OLIVEIRA, brasileiro(a), vereador, atualmente em 

local incerto e não sabido JONAS BACK, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido LAURINDO KUSKOK, brasileiro(a), 

comerciantes. 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. José Evaldo Dona, Roni Carlos Dona, Débora 

Idalina Deniz e Vera Alice Lemos Melo, ingressam com a presente Ação de 

Interdito Proibitório com pedido de Liminar contra Astor Weiss, Wilson 

Weiss, Arlei Miguel e Marcelo Martins Miguel. Segundo os requerentes eles 

são possuidores de quatro áreas de terras, no município de Marcelândia, 

precisamente entre o rio Peixoto e o rio Formoso, sendo elas denominadas 

de Fazenda Santa Rita; Fazenda Monte Alta, Fazenda Matão e Fazenda 

Formoso, respectivamente.................DEFIRO a liminar, determinando que 

se expeça o competente mandado de interdito proibitório, para que os 

requeridos se abstenham da prática de esbulho nos imóveis dos autores, 

sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) por dia de 

descumprimento desta ordem, e prisão em flagrante por crime de 

desobediência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 24 de maio de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61139 Nr: 1138-66.2012.811.0109

 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): PORTO FERREIRA MADEIRAS LTDA - ME, 

PEDRINHO GOLICZESKI, Reginaldo José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PORTO FERREIRA MADEIRAS LTDA - ME, 

CNPJ: 05126649000177. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

- IBAMA em face de PORTO FERREIRA MADEIRAS LTDA - ME, PEDRINHO 

GOLICZESKIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N° 10928, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 10928/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/11/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 292.692,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47689 Nr: 1473-90.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCO MIRANDA & MIRANDA LTDA., PAULO 

DE TARÇO MIRANDA, PABLO MIRANDA DE OLIVEIRA, CASSIO GARZEDIN 

RAYDAN JUNIOR, MARCUS VINICIUS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TARCO MIRANDA & MIRANDA LTDA., 

CNPJ: 01970483000110, atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

DE TARÇO MIRANDA, Cpf: 21556695691, Rg: 11.221.506-3, Filiação: José 

Miranda Matos e de Joana Clarindo de Miranda, data de nascimento: 

08/08/1957, brasileiro(a), natural de S. Sebastião do Maranhão-MG, 

solteiro(a), empresário, atualmente em local incerto e não sabido CASSIO 

GARZEDIN RAYDAN JUNIOR, Cpf: 84271507172, Filiação: Iraides Miranda 

Garzedin, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido PABLO 

MIRANDA DE OLIVEIRA, Filiação: Nilda Miranda de Oliveira, brasileiro(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido MARCUS VINICIUS 

MIRANDA, Cpf: 59393360600, Filiação: Joana Clarinda Miranda, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/09/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TARCO 

MIRANDA & MIRANDA LTDA., PAULO DE TARÇO MIRANDAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 20092844, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2844/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/09/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 29.604,04

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63337 Nr: 457-28.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE, GILSON 

JOSÉ MARTINS, CASSIO FERNANDO SIMIONI, TERRANORTE ENGENHARIA 

E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO IDALECIO FERNANDES, SARAH LUCAS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 15573 Nr: 13-49.2001.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CAVEGLON, LAMINADOS UNIÃO DO 

NORTE LTDA, EDMUNDO VITEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Francisco Donini - 

OAB:8406/MT, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, Manoel 

Francisco da Silva - OAB:3529-A/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__213______, a Secretaria para 

ato do ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48058 Nr: 1842-84.2009.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistas ao representante do Ministério Público;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69113 Nr: 758-04.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO DOS SANTOS CIA LTDA ME, EDNEI 

PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64025 Nr: 993-39.2014.811.0109

 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: MARIA DAS DORES CERQUEIRA MEDEIROS, 

FERNANDO HENRIQUE ALEXANDRE SILVA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR MESQUITA 

AGRESTA - OAB:9.455

 Vistos em correição.

Existe determinação judicial a cumprir nas fls. 145. À Secretaria para o 

cumprimento.

 Marcelândia, 04 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75081 Nr: 390-24.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 
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OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado 

Alessandro Aparecido da Silva. Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas 

cautelares:1)Comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar 

suas atividades;2)Proibição de se ausentar da comarca, eis que a 

permanência se revela necessária para a investigação e instrução 

criminal;3)Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, 

como bares, prostíbulos e afins;4)Proibição de prática crimes, quaisquer 

que sejam o seu potencial lesivo;5)Proibição de contato com a vítima, bem 

como com a testemunha Ueldis Rodrigues Gonçalves Filho, vulgo Pelado, 

devendo manter-se a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, sob 

pena de decretação de prisão preventiva.Expeça-se o ALVARÁ DE 

SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.Atualize-se no BNMP 

2.0.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.Marcelândia/MT, 04 de junho de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70710 Nr: 1649-25.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASSOTTO & BASSOTTO LTDA - ME, ROSILEI 

GALINA BASSOTTO, JOVILDE GALINA BASSOTTO

 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:

 Intime-se a parte (_x_) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)

-se sobre fls. _41___;

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37652 Nr: 1666-13.2006.811.0109

 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: GISELE TACIANE PRANGE, HENRIQUE ALISSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL BIAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATAL BIAVA, brasileiro(a), casado(a), 

caminhoneiro, Telefone 45 - 3228-2425. 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 10 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: cumprimento voluntário da Sentença de fls. 133 à 147 

deste processo.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido de fls.160 dos 

autos, no que tange ao cumprimento de sentença.Destarte, verifica-se que 

o requerido citado via edital manteve-se inerte, razão pela qual, foi 

nomeado curador especial para representá-lo. Todavia, entendo que se 

faz necessária citação para cumprimento voluntário dos termos da 

sentença. Por quanto, diante da impossibilidade de citação pessoal do 

requerido, cite-o novamente via edital, desta vez para cumprimento 

voluntario da sentença.Exaurido o prazo editalício, volte concluso para 

decisão quanto ao pedido de penhora.CUMPRA-SE.Marcelândia/MT, 09 de 

maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 04 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 301-11.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETTY ROSIKELY SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KETTY ROSIKELY SEVERINO, Cpf: 

66767482153, Rg: 1166798-2, Filiação: João Antonio Fogo e de Isabel 

Elena Fogo, brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, convivente, 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de KETTY 

ROSIKELY SEVERINO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA n° 20121799, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1799/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.572,56

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 36112 Nr: 60-81.2005.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JONSON DE SOUZA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Arquive-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67791 Nr: 180-41.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA 

- ME, MARCOS FARIAS DO SANTOS, DIOGO LUIS ZANELLA DE CHRISTA, 

AFONSO DAS NEVES, ANDRE LUIZ DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se solicitando informações acerca do cumprimento da Precatória 

de fls. _25___;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72622 Nr: 1054-89.2017.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO- CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

MARCELÂNDIA-APRUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a devolução de Oficio de fls. _33__;
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73237 Nr: 1366-65.2017.811.0109

 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: Gaspar Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGRA ROBERTA APARECIDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67787 Nr: 176-04.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP, RONALDO LUIZ BASQUERA, ANGELA ALVES DA SILVA 

BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75189 Nr: 486-39.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVENI SA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.___281_, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47653 Nr: 1438-33.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI KOEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a devolução de Precatória de fls. _42____;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47045 Nr: 832-05.2009.811.0109

 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): DAVID CRISTIANO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72292 Nr: 847-90.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE OLIVEIRA LOPES MADEIRAS - ME, 

ROMARIO DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47873 Nr: 1657-46.2009.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLPIDIO STRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE LEITE APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Arquive-se com as cautelas de estilo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46441 Nr: 227-59.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. G. MADEIRAS LTDA., SEBASTIÃO JOSÉ DA 

SILVA, VALDINEI APARECIDO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A g u a r d e - s e  o  d e c u r s o  d o  p r a z o 

_________36______________________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73593 Nr: 1553-73.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A g u a r d e - s e  o  d e c u r s o  d o  p r a z o 

____16___________________________;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48190 Nr: 15-04.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BELLORINI MEZZALIRA, MARCOS LEVI 

BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gerson Luis Werner - OAB:MT - 6298-A, LUCIANA 

WERNER - OAB:12222/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Aguarde-se a devolução de Precatória de fls. 196_____;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76305 Nr: 1168-91.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 
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OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS, já qualificada 

nos autos e representada por advogado constituído, ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, contra o BRADESCO E BRADESCO PORMOTORA, neste Juízo, 

sustentando, em síntese:Em suma, aduz a requente ser pessoa idosa, 

com mais de 70 anos de idade, beneficiária de pensão por morte e informa 

que vem sofrendo desconto desde ano de 2015 pelo requerido, no valor 

mensal de R$ 262,49 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove 

centavos), não sabia da existência deste desconto até ir a agencia do 

INSS, que informou que se tratava de um empréstimo consignado realizado 

junto ao banco/requerido. Informando a fl. 06, que vem sofrendo vários 

descontos em relação a 04 (quatro) empréstimos com o banco/requerido, 

a qual a autora jamais firmou qualquer tipo de empréstimo. (...)Por todo 

exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar ao demandado que cesse por imediato o desconto de qualquer 

valor da conta da requerente até o julgamento de mérito da presente 

demanda. Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação da presente decisão, 

para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa diária equivalente 

a R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Determino, ainda, que o demandado forneça o contrato ou documento 

sobre a relação contratual com a requerente e os protocolos de 

atendimento, quando contestar a demanda.À Secretaria para que agente 

audiência de conciliação. CITE-SE o demandado e INTIMEM-SE as partes 

da audiência designada e da tutela de urgência deferida.Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, caput, 

do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Marcelândia-MT, 30 de maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76476 Nr: 1251-10.2018.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY ZILA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por SHIRLEY 

ZILA REIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

(fls.94/97), lastreada na sentença proferida, que condenou o 

requerido/executado na obrigação de “concessão de aposentadoria por 

invalidez.”.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a executada para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 30 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69350 Nr: 895-83.2016.811.0109

 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: Rodoandrade Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

SANTA IZABEL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ) Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão 

(X_); sentença (__).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62762 Nr: 1435-39.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAN HENRIQUE BENES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.

Consubstanciado as certidões às fls. 107-v e 111 dos autos, intime-se o 

réu, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias indique um novo 

procurador para promover sua defesa ou informe a impossibilidade de 

contratação, manifestando o interesse na nomeação de advogado dativo.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 30 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43851 Nr: 1253-63.2007.811.0109

 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): JOSÉ RICARDO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Flores - OAB:4891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se solicitando informações acerca do cumprimento da Precatória 

de fls. 75____;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63908 Nr: 908-53.2014.811.0109

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira Lima, MARILENE FERREIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA CRISTIANE DA SILVA 

BONTEMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se solicitando informações acerca do cumprimento da Precatória 

de fls. __68__;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67290 Nr: 1299-71.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHMG, SIMONE DE GODOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao representante do Ministério Público;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63025 Nr: 180-12.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE LEIRIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (__) autora (x) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 138_;
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50247 Nr: 785-60.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO GANTUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__84____, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 471-75.2015.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCELO GANTUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__42____, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 529 Nr: 2410-08.2006.811.0109

 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: ARTHUR MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO GANTUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:2.575- MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Intime-se a parte (X_) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 388_; comprovando a notificação necessária quanto a renúncia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72657 Nr: 1072-13.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. G. M. MARTINS PRESENTES - ME, SILVANIA 

GARCIA MIRANDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X_) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 18v_;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73136 Nr: 1310-32.2017.811.0109

 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: JOANA MARIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 521-09.2012.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo em ordem, aguarde-se a realização de audiência já aprazada;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65030 Nr: 239-63.2015.811.0109

 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: PEDRO VASKEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMRA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 16035A, Josiane Pilatti - OAB:SC33.611, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X_); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 27638 Nr: 2-15.2004.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MILITÃO BENTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.__179___, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74467 Nr: 2035-21.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, GRAZIELI 

MONSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos em correição.

Diante da solicitação de (fl. 116), DEFIRO o pedido do Ministério Público e 

DETERMINO a expedição de carta precatória para realização da oitiva da 

vítima Sr. Claudiney Francisco de Oliveira, no endereço informando à fl. 

116, devendo ser realizado pelo juízo deprecado da comarca da Cidade de 

Paranaguá/PR.

 Oficie-se á POLITEC – Gerencia de identificação da Cidade de Sinop/MT, 

que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a colheita das digitais do vulgo 

“Tatuagem” a fim de que se proceda com o exame de confronto 

papiloscópico com as presentes nos bancos de dados acessíveis por 

aquela autarquia e/ou das registradas no Estado de Amazona (suposto 

local de registro do acusado) visando aferir a escorreita identificação do 

réu.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48259 Nr: 84-36.2010.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACGYVER CUNHA CATARINO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARESIAS AUTO CLIMA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._190______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47221 Nr: 1008-81.2009.811.0109

 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: ALVANEU NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, Alexandre Miranda Lima - OAB:MT 131.241-A, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.__543_____, conforme requerida(s). 

Intime-se o requerido no prazo de 5 dias.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58713 Nr: 1494-50.2015.811.0111

 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: GESSI NUNES, GNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1494-50.2015.811.0111 (Código 58713)

Classe – Assunto: Procedimento Ordinário

Requerente: Gesilaine Nunes Morais

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

Vistos em correição.

Verifico que a Secretaria da Vara não cumpriu em tempo hábil os atos 

processuais pertinentes a intimação das partes, razão pela qual, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 12h30min.

Atente-se a Secretaria do Juízo para o cumprimento dos atos necessários 

à realização da oralidade.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67369 Nr: 1255-75.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PETINI DE CASTILHO ME, ALINE PETINI 

DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 67369

Processo nº 1255-75.2017.811.0111

 Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de Ref. 14, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54532 Nr: 765-58.2014.811.0111

 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: RAFAEL RUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO PORTE, CLEIDE PEREIRA 

PORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Alei Goulart - OAB:8403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Processo nº 765-58.2014.811.0111 (Código 54532)

Classe – Assunto: Rescisão de Contrato

Requerente: Rafael Ruani

Requerido: Jorge Antonio Porte e Cleide Pereira Porte

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 025/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 05 de julho de 2018, às 

12h15min.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67990 Nr: 1600-41.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DA SILVA SOUZA - 

OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1600-41.2017.811.0111

Código nº 67990

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68137 Nr: 1688-79.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DANIELE DA SILVA TEIXEIRA, AILTON MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1688-79.2017.811.0111

 Código nº 68137

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Ref. 12.

Ante a manifestação de Ref. 27, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor 

do Defensor Dativo, Dr. Igor Neves de Carvalho – OAB/MT 14.432, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (06 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.
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No mais, cumpra-se integralmente a sentença de Ref. 12.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67928 Nr: 1564-96.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ANDRESSA DE MELO REMOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro De Oliveira Removicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1564-96.2017.811.0111 - 67928

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso

PARTE AUTORA: LUCIANA ANDRESSA DE MELO REMOVICZ

ADVOGADO(S): IVAINE MOLINA JUNIOR

PARTE REQUERIDA: Leandro De Oliveira Removicz

VALOR DA CAUSA: 5.622,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos. Fica também, o requerido 

INTIMADO, por este Edital, acerca da decisão que DEFERIU os alimentos 

provisórios, no valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha 

de Bens, Guarda e Alimentos proposta por Luciana Andressa de Melo em 

face de Leandro de Oliveira Removicz. Alega a requerente ter contraído 

matrimônio com o requerido em 07.12.2013, tendo sido escolhido o regime 

de comunhão parcial de bens e advindo dessa relação duas filhas, 

atualmente menores.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 1 – Processo em segredo de justiça (CPC, 

art. Art. 189, II). 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de alimentos 

provisórios, resta provado o estado de filiação, porém, à mingua de 

elementos que demonstrem a atual remuneração percebida pela requerida, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, 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 requerente para exercício da guarda. 5 – 

Considerando que a parte requerente não informou o endereço da parte 

requerida, tampouco requereu a citação por edital, determino, com fulcro 

no §3º do artigo 256, do Código de Processo Civil, a requisição de 

informações sobre o endereço do requerido mediante pesquisa no SIEL. 6 

– Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE o requerido com a observância 

do endereço encontrado. Outrossim, acaso negativa, CITE-SE, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Eu, Jessica Schauani Lopes, digitei. Matupá - MT, 

5 de junho de 2018.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58937 Nr: 3261-41.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso- Procuradoria Geral do Estado.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Salvador da Silva - ME, Sidnei Salvador 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:0

 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 manifestar acerca da certidão 

negativa de penhora, avaliação e intimação, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60603 Nr: 4058-17.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco Côrrea

 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:

 Nos termos da Portaria 12/2016 DF- desta Comarca, impulsiono os 

presentes autos para proceder a intimação do Exequente para informar o 

atual endereço do Executado no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista 

a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 3052-38.2017.811.0030

 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: Alessandra Caldeira de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI - OAB:370.643/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629 / 

16807-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70607 Nr: 1136-32.2018.811.0030

 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: Atílio Bruno de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68130 Nr: 32-05.2018.811.0030

 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: Evarista Joaquina do Bonfim Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70212 Nr: 945-84.2018.811.0030

 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: Nelson 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:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 4, fica a perícia médica 

designada para o dia 13 de Julho de 2018, às 11 horas.

 Certifico ainda que o perito nomeado Dr. Vinicius Gatto Cavalcante 

Oliveira, confirmou junto a essa Gestora Judiciária que comparecerá na 

data designada para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70971 Nr: 1264-52.2018.811.0030

 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: Adeilson Rodrigues do Nascimento

 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:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 4, fica a perícia médica 

designada para o dia 13 de Julho de 2018, às 10 horas e 30 minutos.

 Certifico ainda que o perito nomeado Dr. Vinicius Gatto Cavalcante 

Oliveira, confirmou junto a essa Gestora Judiciária que comparecerá na 

data designada para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66875 Nr: 2727-63.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Carvalho Esteves, Pedro Paulo da 

Silva Felix da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Otero de Souza - 

OAB:24718, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER os acusados Fabrício Carvalho Esteves e 

Pedro Paulo da Silva Felix Rocha pela prática do crime art. 157,§2º, incisos 

I e II, do Código Penal, nos termos art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura em favor dos acusados, 

salvo se por outro motivo estiverem presos, podendo esta sentença servir 

como ALVARÁ, e MANDADO, diante da urgência do caso.P.R.I.C.Sem 

custas e sem honorários na forma da lei.Após, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67166 Nr: 2880-96.2017.811.0030

 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: Dinahmara Hild Ribeiro Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Saneamento de Nobres Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

indenização por danos morais e materais com liminar inaudita altera pars.

 Narra a inicial que a requerente é locatária do imóvel no qual se discute o 

débito, afirma que há iminência de suspensão do fornecimento de água, 

haja vista que não houve o pagamento das faturas dos meses 08/2017 e 

09/2017. Destaca que tais débitos não foram adimplidos, pois, os valores 

cobrados não refletem a realidade do consumo. Pugna por determinação 

judicial para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

água, bem como de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito. Requer, ainda, a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais.

 É o relatório.

 Analisado os autos constato que a requerente não é parte legítima, haja 

vista que a unidade consumidora encontra-se em nome do proprietário do 

imóvel.

 Neste sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - LOCATÁRIO - UNIDADE 

CONSUMIDORA EM NOME DO PROPRIETÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 

“O locatário não mantém relação contratual com a concessionária de 

serviço público de energia elétrica. Mesmo que o locatário efetue o 

pagamento mensal do fornecimento de energia, não é legitimado para 

discutir perante a concessionária.” (TJMT. Apelação 144640/2012. Rel. 

Guiomar Teodoro Borges. Julgamento 03/07/2013). (Ap 72120/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016)

 Assim, intime-se a requerente para que proceda com a regularização do 

polo ativo da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 60356 Nr: 3946-48.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SynaraVieira Gusmão - 

OAB:11175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso-Núcleo em Lucas do Rio Verde-MT - OAB:

 Autos nº. 3942-11.2016.811.0030Código nº. 60356DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAVistos etc.Trata-se de ação de alimentos, ajuizada pelo 

rito especial, previsto na Lei nº. 5.478/68.RECEBO a inicial em todos os 

seus termos e com sustentáculo na declaração de hipossuficiência 

acostada às fls. 01/05, DEFIRO o pedido de gratuidade processual, nos 

termos da Lei de Assistência Judiciária Gratuita (Lei n. 

1.060/50).Atendidos, pois, os requisitos indicados no artigo 2º da Lei 

5.478/68, que prescrevem que o credor de alimentos dirigir-se-á ao Juízo 

competente, provando apenas o vínculo de parentesco com o requerido, o 

dever de prestar alimentos é líquido e certo. Assim, com base no artigo 4º 

da Lei 5.478/68, FIXO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS em valor equivalente 

a 30% do salário mínimo vigente, ou seja, no valor de R$ 264,00 (duzentos 

e sessenta e quatro reais), valor esse que deverá ser depositado na 

conta de titularidade da Requerente.Comunique-se ao requerido acerca 

dos dados para depósito.Designo o dia 20 de março de 2016 às 13h30min, 

para realização da audiência de conciliação.Intime-se a parte autora, por 

meio de sua representante legal, cite-se e intime-se o requerido, 

advertindo todos que:I – as partes devem comparecer à audiência, 

acompanhados de seus respectivos advogados;...Defiro os benefícios do 

art. 212, § 2º, do NCPC.Certifiquem-se as tempestividades das petições 

apresentadas nos autos.No mais, DETERMINO que o feito processe-se em 

segredo de justiça. Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Nobres – MT, 15 de novembro de 2016.RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68475 Nr: 214-88.2018.811.0030

 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: Brasilina do Espirito Santo Ferreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 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 impugnar a contestação 

apresentada, no prao legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70619 Nr: 1140-69.2018.811.0030

 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: Nirce Correa Barros de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67308 Nr: 2949-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Mendes da Costa, Sérgio Domingos de 

Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa dos acusados para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38985 Nr: 153-64.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Costa Beserra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975/O, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:OAB MT 15.079

 INTIMAÇÃO dos defensores da ré Dr. Vinicius Diogo Schirmer de Paula e 

Dra. Catiane Zaatreh Centurion, para manifestação acerca do cálculo de 

pena de fls., 314 e verso dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42817 Nr: 206-11.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco de Azevedo 

Pontes - OAB:

 INTIMAÇAO do defensor da reeducanda DR. JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES OAB 8502-B, para manifestação acerca do cálculo de 

liquidação de pena de fls., 319 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1241 Nr: 150-42.1999.811.0031

 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: Invest Fomento Mercantil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Marion II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Aude - OAB:4667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO Procurador do exequente, DR. MAÚRICIO AUDE-OAB/MT. 4.667, 

do r. despacho de fls. 135, item 3. Vistos, etc.1- Defiro o pedido retro. 2- 

Arquivem-se os autos pelo prazo de 01 ano, visto que não podem os 

autos ficar no arquivo ad. eterno.3-Decorrido o prazo, diga o exequente. 

4-Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Nortelândia/MT, 15 de 

agosto de 2014. Augusta Prutchansky Martins Gomes- Juiza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41006 Nr: 1103-73.2017.811.0031

 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: AMAURI GONÇALVES DE MATOS, MAURICIO MANOEL 

GONÇALVES DOS SANTOS NEVES, JOÃO DOMIGOS DE ARRUDA 

NEVES, LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador das requerentes Dr.EDMAR GOMES DE 

OLIVEIRA NETO, da audiecia de conciliação designada para o dia 

09/082018, as 08:00 horas, neste r. Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43082 Nr: 334-31.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 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

 INTIMAÇÃO DO defensor da reeducanda Dr. Marcos Wagner Santana 

Vaz, para manifestação acerca do cálculo de liquidação de pena de fls., 

105 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36044 Nr: 920-73.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Claudete Conceição Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 INTIMAÇÃO do defensor da reeducanda para manifestação acerca do 

cálculo de liquidação de pena, de fls., 231 dos autos.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49165 Nr: 20245-38.2014.811.0041

 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: JCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:OAB/MT 13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 
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OAB:12.613-B/MT

 Vistos.

Recebo o presente cumprimento de sentença nos próprios autos.

Ademais, intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do montante da condenação, sob pena do acréscimo 

de multa e honorários advocatícios, cada um no valor de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, “caput” e § 1º, do NCPC.

Não efetuado o pagamento no prazo retro mencionado, certifique-se e 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do crédito vindicado (NCPC, art. 523, § 3º), conforme planilha 

de atualização do débito, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar a 

ordem de preferência do art. 835 do NCPC, bem como o art. 872 do mesmo 

diploma legal, podendo a penhora recair em ativos financeiros por meio do 

BACENJUD, nos termos dos arts. 835, inciso I, e 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado apresente impugnação, conforme disposto no art. 525 do 

NCPC, certificando-se.

Em seguida, com ou sem a impugnação do devedor, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se no que couber o(s) despacho/decisão de fl. 140 - Ref: 40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58595 Nr: 2151-84.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A/MT

 Vistos.

DEFIRO os pedidos de ambas as partes e concedo ao Ministério Público 

vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias para a localização do atual 

paradeiro da vítima, bem como postergo o interrogatório do acusado para 

o final da instrução criminal, consoante determinação legal do art. 400, 

“caput”, do Código de Processo Penal, e, por fim, dispenso o acusado da 

comprovação da sessão de hemodiálise pelo comparecimento nesta 

audiência.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56780 Nr: 1215-59.2017.811.0090

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS 

MAMORÉ - OAB:21436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a decadência no manejo da impetração e, com 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil c.c. o art. 23 

da Lei 12.016/09. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de estabelecer 

condenação em custas processuais em razão do art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso c.c. o art. 77, parágrafo único, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e art. 

3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01, bem como em honorários 

advocatícios, na autorização do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.Reconhecida a decadência da impetração, deixo de remeter os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na licença 

do § 1º, do art. 14, da Lei 12.016/09.Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.Cientifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57499 Nr: 1589-75.2017.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme certidão de Ref: 26, o pedido de gratuidade da justiça da parte 

autora não foi apreciado, o que a obstar o regular andamento processual.

Com base nos documentos acostados à Ref: 8, DEFIRO à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do 

NCPC.

Cumpra-se a decisão proferida na Ref: 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51386 Nr: 636-48.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60734 Nr: 771-89.2018.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON MARTINS CALIXTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

presumida a hipossuficiência ante a postulação pela Defensoria Pública, 

na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) DEFIRO LIMINARMENTE O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e, em benefício do(a) interditando(a) 

GENILSON MARTINS CALIXTRO, nomeio como curador(a) provisório(a) a 

parte autora MARINA FERREIRA MARTINS, brasileira, convivente, 

trabalhadora rural, portadora da CI/RG nº 001069277 expedida pela 

SSP/MS e inscrita no CPF/MF sob o nº 004.045.311-13, residente e 

domiciliada na Distrito Ouro Branco, na Cidade e Comarca de Nova Canaã 

do Norte, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.515-000, que não poderá, por 

qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer 

natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, sendo 

que os valores recebidos da entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar deste 

(interditanda), tudo com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 755, § 

1º, ambos do NCPC, art. 1.747 e 1.774, estes do CC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISIntimem-se as partes da presente decisão, devendo a curadora 

provisória nomeada tomar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

759 do NCPC), cujo termo deverá conter todas as restrições acima 

declinadas e as demais previsões legais, especialmente as previstas no 

art. 1.753 a 1.762 do Código Civil, na extensão de seu art. 1.774 e, por 

meio do mesmo mandado, cite-se a parte requerida para comparecer à 

audiência do art. 751 do NCPC, a qual DESIGNO para o dia 11 DE 

SETEMBRO DE 2018 ÀS 15H30.Cientifique-se o Ministério Público.A 
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prestação de caução é dispensada pela hipossuficiência da parte 

demandante, a par de demonstrada a urgência e necessidade, na licença 

do § 1º, do art. 300, do NCPC.Cumpra-se COM URGÊNCIA.Decisão 

prolatada às 10h14 do dia 22/05/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59496 Nr: 133-56.2018.811.0090

 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: NEILSON FAUSTO BUZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de recolhimento de custas e taxas judiciais ao final do 

processo, pois que se trata de execução de honorários advocatícios de 

defensor dativo, não sendo justo que, além de prestar serviço 

fundamental à sociedade e ao Estado, seja obrigado a antecipar o 

pagamento de custas e despesas judiciais, as quais muito provavelmente 

serão isentas, pois que de responsabilidade daquele último (Estado).

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 798, Inciso I, 

alínea “b”, do NCPC.

Intime-se a Fazenda Pública nos termos do art. 910 do NCPC, via postal, 

com a remessa do feito, para que pague o débito ou, querendo, impugne a 

execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para pagamento do débito, em consonância com as 

disposições contidas no art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, 

da CRFB/88.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47143 Nr: 338-27.2014.811.0090

 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: SEBASTIÃO DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CÉSAR PEREIRA 

MARTINS JÚNIOR - OAB:OAB/MT 22241/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante a parte autora não ter juntado documentos no pleito de 

reconsideração, RATIFICO os benefícios da gratuidade da justiça, 

presumida a hipossuficiência por se tratar de verba alimentar, na forma do 

art. § 3º, do art. 99, do NCPC.

De outro lado, ante o teor da certidão de fl. 78, intime-se o perito nomeado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a entrega do laudo 

pericial em cartório (art. 476 do NCPC), observado o largo lapso temporal 

transcorrido para tal obrigação, sob pena de multa prevista no art. 77, § 2º 

do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Com a juntada do laudo pericial, cumpra-se a decisão de fl. 74.

Não havendo juntada do laudo, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Nova Canaã do Norte, 05 de junho de 2018, dia Mundial do Meio Ambiente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 192-98.2005.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO DE ALMEIDA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PARREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de procedimento sumaríssimo promovida por Márcio de 

Almeida Oliveira & Cia Ltda - Me em desfavor de André Parreira da Silva.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto à ausência de 

regularização da capacidade postulatória, o representante legal da 

empresa exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando pela extinção do 

feito ante o pagamento integral do débito.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95).

Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34705 Nr: 40-11.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE PAULA GOMES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor 

remanescente da dívida, qual seja R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) 

em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na 

forma dos arts. 389, 394, 395, 397 e 398 do Código Civil c.c. a Súmula 43 

do Superior Tribunal de Justiça.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-65.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (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 KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000140-65.2017.8.11.0090. REQUERENTE: CLAUDINEIA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

gratuidade da justiça É de se manter a gratuidade da justiça com fulcro 

nos documentos e extratos bancários acostados pela parte autora, na 

forma do art. 98 do NCPC. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da 
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ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos da parte autora 

merecem parcial acolhimento. Em observância ao disposto nos arts 2º, 3º, 

4º, inciso I, 6º, inciso VIII, e 17 do Código de Defesa do Consumidor, 

impõe-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a 

inversão do ônus da prova a seu favor. Com efeito, restou incontroversa 

nos autos a contestada negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito por débito existente junto à(s) parte(s) requerida(s). Entanto, a(s) 

parte(s) reclamada(s) não apresentou(aram) prova(s) concreta(s) e 

suficiente(s) que pudesse(m) justificar a existência e regularidade do(s) 

débito(s) apontado(s) na inicial, sequer colacionando o(s) suposto 

contrato(s) celebrado(s) entre as partes devidamente assinado ou mesmo 

elementos que indicassem a efetiva existência de relação jurídica 

(gravações telefônicas de atendimentos, documentos subscritos pela 

parte consumidora e outros). A propósito, ainda que se cogite que a(s) 

parte(s) requerida(s) tenha(m) sido vítima(s) de estelionatário(s), tal 

circunstância não elide sua responsabilidade pelo evento danoso, 

porquanto esta é objetiva, independentemente de culpa, nos termos dos 

arts. 12, “caput”, 14, “caput”, e 18, “caput”, do CDC. Assim, não tendo a(s) 

requerida(s) exibido documentação imprescindível à sustentação de 

sua(s) tese(s), presume-se a inexistência da dívida e a ilicitude da 

inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. Patente 

o ato ilícito da(s) parte(s) requerida(s), é medida que se impõe a 

declaração da inexistência do(s) débito(s) apontado(s) na petição inicial, 

com a consequente retirada do nome da parte ativa do cadastro de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do 

art. 43, do CDC, caso ainda não tenha sido feita: “Art. 43. O consumidor, 

sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 

consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 

fontes. § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus 

dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 

arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 

eventuais destinatários das informações incorretas.” (sem destaques no 

original). No respeitante: “CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. 

OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. 

PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos serviços 

de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que 

uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o 

cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a 

dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. 3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de 

cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não 

se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de 

adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 

1149998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 07/08/2012, DJe 15/08/2012). Porém, não há falar em indébito, pois que 

nenhum pagamento a parte autora fez à parte ré, já que nenhum 

comprovante foi acostado, somente faturas de cobrança. No particular, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos dos arts. 5º, inciso X, da da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulado com os 

arts. 186 e 927 do Código Civil e arts. 6º, inciso VI, e 12, “caput”, 14, 

“caput”, e 18, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, sem falar que 

os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos da 

personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou 

dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a indevida 

negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção ao crédito 

gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, 

configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de dano 

moral “in re ipsa”, o qual dispensa comprovação concreta de sentimentos 

negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou constrangimento. Na 

análise do montante indenizatório a título de dano moral, este deve ser 

orientado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida 

para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Neste 

sentido, incidentes os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência 

como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau 

da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou 

culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, 

dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, sem 

embargo de valor requerido/sugerido pela parte autora, entendo por bem 

arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa razoável à gravidade da conduta praticada, ao padrão 

de vida local, ao porte econômico das partes e aos danos advindos para a 

parte consumidora. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado na 

inicial, determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que proceda(m) ao 

cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte reclamante junto 

aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha 

sido feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 

537 do NCPC; b) CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, 

consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de servidores nesta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e 

OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 04 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CLAUDINEIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000140-65.2017.8.11.0090. REQUERENTE: CLAUDINEIA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

gratuidade da justiça É de se manter a gratuidade da justiça com fulcro 

nos documentos e extratos bancários acostados pela parte autora, na 

forma do art. 98 do NCPC. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos da parte autora 

merecem parcial acolhimento. Em observância ao disposto nos arts 2º, 3º, 

4º, inciso I, 6º, inciso VIII, e 17 do Código de Defesa do Consumidor, 

impõe-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a 

inversão do ônus da prova a seu favor. Com efeito, restou incontroversa 

nos autos a contestada negativação junto aos órgãos de proteção ao 
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crédito por débito existente junto à(s) parte(s) requerida(s). Entanto, a(s) 

parte(s) reclamada(s) não apresentou(aram) prova(s) concreta(s) e 

suficiente(s) que pudesse(m) justificar a existência e regularidade do(s) 

débito(s) apontado(s) na inicial, sequer colacionando o(s) suposto 

contrato(s) celebrado(s) entre as partes devidamente assinado ou mesmo 

elementos que indicassem a efetiva existência de relação jurídica 

(gravações telefônicas de atendimentos, documentos subscritos pela 

parte consumidora e outros). A propósito, ainda que se cogite que a(s) 

parte(s) requerida(s) tenha(m) sido vítima(s) de estelionatário(s), tal 

circunstância não elide sua responsabilidade pelo evento danoso, 

porquanto esta é objetiva, independentemente de culpa, nos termos dos 

arts. 12, “caput”, 14, “caput”, e 18, “caput”, do CDC. Assim, não tendo a(s) 

requerida(s) exibido documentação imprescindível à sustentação de 

sua(s) tese(s), presume-se a inexistência da dívida e a ilicitude da 

inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. Patente 

o ato ilícito da(s) parte(s) requerida(s), é medida que se impõe a 

declaração da inexistência do(s) débito(s) apontado(s) na petição inicial, 

com a consequente retirada do nome da parte ativa do cadastro de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do 

art. 43, do CDC, caso ainda não tenha sido feita: “Art. 43. O consumidor, 

sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 

consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 

fontes. § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus 

dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 

arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 

eventuais destinatários das informações incorretas.” (sem destaques no 

original). No respeitante: “CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. 

OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. 

PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos serviços 

de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que 

uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o 

cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a 

dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. 3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de 

cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não 

se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de 

adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp 

1149998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 07/08/2012, DJe 15/08/2012). Porém, não há falar em indébito, pois que 

nenhum pagamento a parte autora fez à parte ré, já que nenhum 

comprovante foi acostado, somente faturas de cobrança. No particular, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, nos termos dos arts. 5º, inciso X, da da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulado com os 

arts. 186 e 927 do Código Civil e arts. 6º, inciso VI, e 12, “caput”, 14, 

“caput”, e 18, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, sem falar que 

os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos da 

personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou 

dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a indevida 

negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção ao crédito 

gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, 

configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de dano 

moral “in re ipsa”, o qual dispensa comprovação concreta de sentimentos 

negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou constrangimento. Na 

análise do montante indenizatório a título de dano moral, este deve ser 

orientado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo 

que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da parte 

autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da medida 

para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. Neste 

sentido, incidentes os critérios elencados pela doutrina e jurisprudência 

como determinantes para aferição do respectivo valor, tais como o grau 

da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau de dolo ou 

culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento danoso, 

dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, sem 

embargo de valor requerido/sugerido pela parte autora, entendo por bem 

arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa razoável à gravidade da conduta praticada, ao padrão 

de vida local, ao porte econômico das partes e aos danos advindos para a 

parte consumidora. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado na 

inicial, determinando à(s) empresa(s) reclamada(s) que proceda(m) ao 

cancelamento definitivo da inscrição do nome da parte reclamante junto 

aos cadastros de inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC, caso ainda não tenha 

sido feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, c.c. o art. 

537 do NCPC; b) CONDENAR a(s) parte(s) reclamada(s) ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, 

consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Considerando-se o reduzido número de servidores nesta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e 

OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 04 de junho de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32657 Nr: 31-51.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivando José de Souza, Sebastião Leite, João 

paulo de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:OAB/MT - 6.702, Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 Considerando que o condenado Elivando José de Souza constituiu 

advogado nos autos, impulsiono o feito para intimação do causídico da 

sentença penal condenatória, para requerer o que entender de direito. (...) 

Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR os réus ELIVANDO JOSÉ DE SOUZA vulgo “VANDO”, natural 

de Araputanga/MT, nascido em 24/10/1979, filho de Carlos Pedro de 

Souza e Eva Maria de Souza; SEBASTIÃO LEITE vulgo “MUTUCA”, natural 

de Bodoquena/MS, nascido em 09/05/1982, filho de Victor Pereira e 

Sebastiana Leite; e JOÃO PAULO DE MOURA vulgo “PAULINHO”, natural 

de Santa Helena/PR, nascido em 27/05/1979, filho de Lucídio de Moura e 

Benta de Jesus Moura, como incursos nas penas do artigo 157, § 2.°, 

incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, à pena que passo a individualizar 

e fixar (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74284 Nr: 1350-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 
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VOLPE - OAB:SP 53.553

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o presente pedido do Ministério Público para:a) CONDENAR 

ANDERSON DE FREITAS TEIXEIRA pela prática do crime do artigo 129, § 

9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 e; b) com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

ABSOLVER o réu ANDERSON DE FREITAS TEIXEIRA da imputação 

prevista no artigo 147, “caput”, do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73323 Nr: 909-91.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Barbosa Anacleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Autos n. .811.0091 - Código

 DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, bem como a inscrição desse magistrado para o Curso de 

Formação Continuada – CFC sobre o tema: “A atividade Judiciante na 

Recuperação Judicial”, a ser realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2018, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 04 de junho de 

2018 às 13h30.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52990 Nr: 694-68.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DENZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e tendo em vista a decisão de ref: 64, 

intimo a parte autora para apresentar planilha atualizada de cálculo, a fim 

da expedição do respectivo RPV/Precatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29806 Nr: 170-52.2006.811.0107

 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: Joerson Antonio Ferronato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zigmar Maske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, DANIEL WURZIUS - OAB:14006, Thiago Domingues 

Siqueira - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival de Oliveira - 

OAB:11.866/PR

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, APRESENTE OS SEUS MEMORIAIS FINAIS.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78750 Nr: 164-28.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSF, TCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça estará usufruindo de suas férias no 

período de 04/06/2018 à 13/06/2018, conforme informado em sua 

manifestação às fls. 20/22, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 12 de JULHO de 2018, às 14h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE

 NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-72.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010639-72.2016.8.11.0106; 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: 

KESLEY ALVES SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O documento juntado 

pela parte (ID n. 9966696) apresenta sinais nítidos de adulteração, não 

sendo apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre mencionar que a 

conduta de apresentar comprovante de residência adulterado ou não 

condizente com a realidade não apenas configura ato de litigância de 

má-fé como pode dar ensejo a responsabilização criminal. Sendo assim, 

intime-se a autora para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, 

documento hábil, sob pena de indeferimento da inicial. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO 

a decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Novo São Joaquim, data da assinatura digital. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-48.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 
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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: 06/08/2018 Hora: 09:00 (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, 5 de junho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-48.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000071-48.2018.8.11.0106. REQUERENTE: PATRICIA ELIAS DE JESUS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por PATRICIA ELIAS DE JESUS, 

em desfavor de TIM CELULAR S.A, todos qualificados. A requerente 

alega, em síntese, que tentou efetuar o cancelamento do plano realizado 

junto à empresa requerida, mas todas as tentativas foram infrutíferas, 

informou que continua recebendo a fatura referente ao plano contratado. 

A empresa alegou ter cancelado o plano contratado, conforme protocolo 

de atendimento nº 2018340949939, mas a requerente continuou sendo 

surpreendida com faturas ainda mais elevadas, no importe de R$ 44,99 

(quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Informa que mesmo 

que as tais cobranças sejam referentes a valores aparentemente 

pequenos, estas causam a requerente grande comoção, uma vez que já 

pediu a requerida que o plano fosse cancelado. Pede, em sede de tutela 

provisória, que a empresa requerida suspenda as cobranças mensais em 

nome da requerente. Ao final, pede a condenação da ré em danos morais 

e materiais. Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela 

sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela 

provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e evidência. 

Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, a 

probabilidade do direito emerge da própria declaração do requerente, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que observa-se 

dos autos documento juntado pelo autor constando a seguinte informação: 

"Prezado Cliente sua Solictação Plano Migração Contr/Pre foi atendida em 

30/03/2018 22:21:07..."; aliado ao recibo de pagamento do dia 31/03/2018. 

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato de 

que, caso a situação da cobrança supostamente indevida perdure, estará 

a requerente sujeita a constantes prejuízos financeiros e de abalo moral, 

sendo imperiosa a suspensão antecipada das cobranças mensais sob 

pena de perda gradual e progressiva da efetividade do provimento. Sendo 

assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória e 

DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da intimação, a SUSPENSÃO das COBRANÇAS efetuadas em nome 

da requerente, referente aos valores discutido nestes autos, bem como se 

ABSTENHA de inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao 

Crédito, até julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias 

fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula 

rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) a cada cobrança indevida, até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais). INVERTO o ônus da prova em favor da parte 

autora, diante da hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do 

art. 6°,VIII, do CDC. DESIGNE-SE audiência de tentativa 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 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. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 1285-27.2018.811.0095

 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: RDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Requerente (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de julho de 2018, às 

14h40, a ser realizada com o conciliador/mediador no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, do NCPC).

 Postergo a apreciação do pedido de guarda das menores para após a 

juntada dos estudos psicossociais. Neste ponto, DETERMINO a realização 

de estudo psicossocial na residência da genitora e infantes, de modo a 

subsidiar futura decisão nesse sentido.

Cite-se o requerido e intime-se a requerente, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente.

O mandado direcionado ao Requerido deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, NCPC).

 Consigne-se em nos mandados destinados à Requerente e ao Requerido 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72923 Nr: 287-93.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO APARECIDO LANCONI MASCARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RODE - OAB:9447

 Vistos em correição.

INDEFIRO a petição de fls. 148/149, para redesignar a audiência do dia 

06/06/2018.

Isto porque foi despachado nestes autos em 05/02/2018, oportunidade em 

que se designou a solenidade em questão, enquanto a intimação via DJE 

ao patrono do réu quanto a audiência designada em outro juízo ocorreu em 

14/05/2018 (fl. 150), portanto, em data posterior a destes autos.

Diante do exposto, mantenho a solenidade retro designada.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.
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Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66270 Nr: 3164-31.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Santana de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente a Impugnação à Contestação de Ref: 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66405 Nr: 3230-11.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Duran Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente a Impugnação à Contestação de Ref: 23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12261 Nr: 287-70.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Heitor Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de nova avaliação dos bens formulado em fls. 246./247, 

tendo em vista que o executado não trouxe fundamentos capazes de 

demostrar sua efetiva necessidade.

Assim, cumpra-se a decisão de fls.245.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40320 Nr: 73-06.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire A S Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado em fls.206.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16638 Nr: 1330-71.2009.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldeir de Oliveira Juscelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Niederauder de 

Mendonça Lima - OAB:RS/55.249, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A, Neuri Luiz Pigatto Filho - OAB:11.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilma Avelino dos Santos 

Rossoní - OAB:6209-MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 256/257.

Cumpra-se conforme requerido expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64510 Nr: 2425-58.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervázio Mendes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonésio Nunes de Oliveira, Cinésio Nunes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco)dias, manifeste sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 

13, quanto a não localização do Requerido Leonésio Nunes de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66404 Nr: 3229-26.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon Fernando Yokada Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA, para que no 

prazo legal, apresente a Impugnação à Contestação de Ref: 23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 1343-07.2008.811.0022

 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: Armando Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Quirino Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fls. 283.

Assim sendo, remetam-se os presentes autos ao Cartório Distribuidor para 

a devida retificação da capa dos autos, devendo ingressar no polo ativo 

da demanda o espolio de Armando Medaglia representado pelo o 

inventariante Bruno Aparecido Medaglia.

Após, proceda-se a citação do inventariante para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de setembro de 

2018, às 15h30min, a ser realizada no núcleo dessa Comarca.

Intimem-se as parte por intermédio pessoal da audiência de designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66790 Nr: 189-02.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidor de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilo & Carvalho Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente a Impugnação à Contestação de Ref: 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67942 Nr: 663-70.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JhonyferWuesley Reis Batulevich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente a Impugnação à Contestação de Ref: 26.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56968 Nr: 1510-43.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 37.

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro 

de 2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Tendo em vista a certidão de ref. 30, informando que o acusado, 

mudou-se de residência sem comunicar seu novo endereço a este Juízo, 

conforme o disposto no art. 367, do CPP, decreto a revelia do réu Cícero 

Ferreira Alves, devendo este processo prosseguir sem a sua presença.

Atente-se a secretária quanto aos endereços das testemunhas 

informados em ref. 37.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56467 Nr: 1354-55.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Barbosa Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o réu não possui outras ações criminais em tramite ou 

tenha sido condenado, nos termos do artigo 89 da Lei n.º 9.099/95, acolho 

a preliminar levantada pelo réu em sua defesa, designando a audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 24 de outubro 

de 2018, às 14h00min.

Intime-se o acusado para comparecer da audiência designada, 

acompanhado de advogado.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48447 Nr: 124-12.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:MT/18.454

 Vistos em correição.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 87.

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro 

de 2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Atente-se a secretária quanto aos endereços das testemunhas 

informados em ref. 87.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45347 Nr: 1125-66.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Cantanhede dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos em correição.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 62

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 

2018, às 14h00min, para a oitiva da testemunha Vanderlei Pereira da Silva, 

devendo esta ser intimada no endereço constante na manifestação do 

Ministério Público de ref. 62.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50184 Nr: 668-97.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos em correição.

Diante da proposta de suspensão condicional do processo apresentada 

pelo representante do Ministério Público na ocasião do oferecimento da 

denúncia e, não possuindo o réu outras ações criminais em tramite ou 

tenha sido condenada, designo a audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 17 de outubro de 2018, às 16h00min.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intime-se o acusado para comparecer da audiência designada, 

acompanhado de advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61900 Nr: 1294-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Vistos em correição.

Diante da proposta de suspensão condicional do processo apresentada 

pelo representante do Ministério Público na ocasião do oferecimento da 

denúncia e, não possuindo o réu outras ações criminais em tramite ou 

tenha sido condenada, designo a audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 17 de outubro de 2018, às 14h30min.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intime-se o acusado para comparecer da audiência designada, 

acompanhado de advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59676 Nr: 204-05.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Gonçalves Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Analisando o auto, verifico que o acusado foi regularmente citado (ref. 

15), apresentou sua resposta à acusação em ref. 18, por meio de seu 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 

2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59686 Nr: 214-49.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos em correição.

Analisando o auto, verifico que o acusado foi regularmente citado (ref. 

14), apresentou sua resposta à acusação em ref. 19, por meio de seu 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de outubro de 

2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58684 Nr: 2338-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Costa Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Diante da proposta de suspensão condicional do processo apresentada 

pelo representante do Ministério Público na ocasião do oferecimento da 

denúncia e, não possuindo a ré outras ações criminais em tramite ou tenha 

sido condenada, designo a audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 11 de outubro de 2018, às 16h00min.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intime-se a acusada para comparecer da audiência designada, 

acompanhado de advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 787-87.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliel Carlos Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos em correição.

Analisando o auto, verifico que o acusado foi regularmente citado (ref. 

14), apresentou sua resposta à acusação em ref. 22, por meio de seu 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de outubro de 

2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54276 Nr: 542-13.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Felix Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marinho - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando o auto, verifico que o acusado foi regularmente citado (ref. 

22), apresentou sua resposta à acusação em ref. 23, por meio de seu 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de outubro de 

2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53095 Nr: 146-36.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Pimenta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos em correição.

Analisando o auto, verifico que o acusado foi regularmente citado (ref. 

29), apresentou sua resposta à acusação em ref. 40, por meio de seu 

advogado nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de outubro de 

2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54514 Nr: 621-89.2016.811.0022

 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: Jaquinta & Jaquinta LTDA, Robson Jaquinta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliar Comércio Atacadista Ltda EPP, Banco 

Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A, Mauricio Izzo Losco - OAB:SP/148562

 Vistos em correição.

Defiro o pleito do autor de ref. 68

REDESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H00MIN, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

No mais, cumpra-se a decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64625 Nr: 2470-62.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Simão, Renato Moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Martins Calegarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação apresentado pela 

parte requerida em ref. 33, bem como se manifesta acerca do pleito de 

reconvenção de ref. 34, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 
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venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57105 Nr: 1575-38.2016.811.0022

 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: Joana D'arc Soares de Macedo Salomão, Maria Luiza 

Salomão, João Macedo Salomão Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilmar Rodrigues Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em consonância com a cota do Ministério Público de ref. 30, defiro o 

pedido da inventariante de ref. 27.

Determino que seja realizada avaliação da motocicleta, por meio de oficial 

de justiça, com máxima urgência.

Advindo o laudo de avaliação, autorizo a venda da motocicleta, por valor 

não inferior da avaliação do oficial de justiça, devendo o valor da venda 

ser depositado em juízo.

No mais, determino as intimações das Fazendas Públicas para que no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifestem no feito.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60013 Nr: 352-16.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araujo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executado em petição juntada em ref. 10, 

concordou expressamente com o valor atribuído na inicial pela parte 

exequente, homologo o cálculo apresentado pela parte exequente 

constante na inicial.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do 

referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, fazendo-se o pagamento 

em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de 

sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - 

Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52076 Nr: 1487-34.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marilete Ferreira dos Santos, LFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Neves Torres Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de ref. 49.

 Determino a expedição do alvará judicial para a liberação dos valores 

depositados nos autos em favor da parte exequente, conforme pleiteado 

em ref. 49.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos bens passíveis de penhora em nome do devedor, sob 

pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

dispõe o artigo 921, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e abre-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47291 Nr: 1944-03.2014.811.0022

 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: Jaqueline Ferreira Martiniano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito do autor de ref. 74, pelos fundamentos expostos na 

decisão proferida em ref. 69.

Assim, determino o cumprimento da decisão de ref. 69, expedindo o 

necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65971 Nr: 3018-87.2017.811.0022

 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: KLEBER JULIO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA 

PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito do pleito do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67834 Nr: 633-35.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: David de Moura Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65970 Nr: 3017-05.2017.811.0022

 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 REIS SALES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA 

PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito do pleito do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65907 Nr: 2993-74.2017.811.0022

 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: TATIANE APARECIDA GREGORIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA 

PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - OAB:3572/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito dos pleitos do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57087 Nr: 1565-91.2016.811.0022

 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: Maria Conceição Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:21257/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, para determinar a retificação no assento da certidão de 

c a s a m e n t o  d o  a u t o r ,  l a v r a d a  s o b  n º 

06372701551979200009271000038815, no Cartório de Registro de Civil da 

Comarca de Pedra Preta-MT, corrigindo seu nome de solteira de Maria 

Conceição Costa para Maria Conceição Pereira de Souza, bem como seu 

nome de casada de Maria Conceição Costa dos Santos para Maria 

Conceição Pereira de Souza Santos.Oficie-se o Cartório de Registro Civil 

de Preta-MT para o cumprimento da presente decisão.Sem custas e 

honorários advocatícios.Cientifique-se o representante do Ministério 

Público e o autor.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 04 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58907 Nr: 2437-09.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Ferragens Big Bom Ltda - ME, Leonardo 

Massuia, Rubens Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Analisando detidamente os autos, verifico que as 

cartas de citação dos executados RUBENS MASSUIA e LEONARDO 

MASSUIA foram recebidas por uma terceira pessoa estranha ao 

processo, conforme ref. 12 e 13.Desta feita, com o intento de evitar uma 

futura nulidade dos atos processuais e, diante do que dispõe o artigo 242 

e 248, §1º, ambos do Código de Processo Civil, chamo o feito à ordem, 

determinando a citação pessoal dos executados RUBENS MASSUIA e 

LEONARDO MASSUIA por Oficial de Justiça para que para que, no prazo 

de 05 cinco dias (Art. 8º da Lei 6.830/80) pague o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, ou garanta à execução nomeando, inclusive, bens à 

penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80 (,,,) a 

citação, por oficial de justiça, da executada AGRO FERRAGENS BIG BOM 

Ltda – ME, no endereço de seus representantes.Não ocorrendo o 

pagamento, nem a garantida à execução, proceda à penhora em bens do 

executado, tantos quantos bastem para garantir a execução, na forma 

dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, devendo o Oficial de Justiça fazer 

desde logo à avaliação, constando o valor do termo ou do auto de 

penhora.Recaindo a penhora sobre bens imóveis, se casado for o 

executado(a), intime o(a) cônjuge, no caso de bens móveis ou em ações, 

ou debêntures ou quota ou qualquer título, crédito ou direito societário 

nominativo, deve o senhor Oficial de Justiça, proceder ao registro, nos 

termos do inciso IV do artigo 7º e artigo 14 e respectivos incisos da Lei 

6.830/80.Garantido o juízo, o(s) executado(s) poderá(ão), no prazo de 30 

dias contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação 

da penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus 

incisos, da Lei 6.830/80.Para as hipóteses de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

débito atualizado. Cumpra-se, expedindo o necessário.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT-MT, 04 de junho 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 738-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de junho de 

2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT para que providencie a condução do acusado ao 

Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que o mesmo 

compareça a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45201 Nr: 1012-15.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdSG, Cristina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Bispo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça fl. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60439 Nr: 548-83.2017.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Mauro Gonçalves dos Santos, Maristela dos 

Santos, Marinalva Filha dos Santos, Mauro Antônio dos Santos, Mauro 

Onício dos Santos, Marizelda dos santos, Marizelda dos Santos, Mauri 

Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista o teor dos ofícios de ref. 15 do Banco do Brasil s/a e de 

Ref. 20 do Banco Bradesco s/a, e manifestação da parte requerente, em 

certidão de ref. 21, oficie-se as referidas instituições financeiras para que 

apresentem extrato bancário que compreenda o período entre a data dos 

extratos presentes em cota de ref. 11 (banco Bradesco 05/12/2016 e 

Banco do Brasil dia 26/11/2016)até a data da expedição dos ofícios de ref. 

15 (para o Banco do Brasil) e de Ref. 21 (para o Banco Bradesco).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40153 Nr: 1633-17.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilda Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16623 Nr: 1310-80.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Mendonça Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - OAB:5409/MT

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16261 Nr: 941-86.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Almeida Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14775 Nr: 1073-80.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67068 Nr: 332-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Souza Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando novamente o defensor do réu, para apresentação de memoriais 

finais no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65295 Nr: 2761-62.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucy Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCY BARBOSA DIAS, Cpf: 

631.322.141-91, Rg: 1747960-6, Filiação: Marta Barbosa Dias e Joao Dias, 

data de nascimento: 03/06/1973, brasileiro(a), natural de Pedra Preta-MT, 

solteiro(a), do lar, Telefone (66) 9673-2078. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA REEDUCANDA acima qualificada, para que 

compareça a audiência admonitória no dia 29 de agosto de 2018 às 

15h30min, no Fórum local no endereço abaixo constante.

Despacho/Decisão: Vistos em Correição. Defiro, por ora, o pedido do 

Ministério Público quanto à intimação por edital. Designo a audiência para o 

dia 29/08/2018, às 15h30minutos, devendo ser expedido edital de 

intimação para comparecimento a este ato. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 04 de junho de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 2893-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair do Lago Silva, Poliana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 18254-B, para promover a 

defesa do réu Odair do Lago Silva, para tanto apresentar memoriais finais 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6683 Nr: 290-30.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Idalina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - Procuradora Federal - OAB:3650-MT

 Vistos em correição.

Intime-se a advogada da parte autora para se manifestar nos autos quanto 

ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 169, 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 2-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Lucas Rezendes, Klebber Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/O, Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 052/CGJ, impulsiono o 

feito intimando os patronos dos réus para apresentarem resposta a 

acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44194 Nr: 254-36.2014.811.0022

 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): Marcionilo Corte Souza, Marinalva Felicia de 

Souza Franchini, Adilson Corte Souza, Maria Ines de Souza Magnani, 

Dinalva Felicia de Souza Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB: 7043/MT, Jair Camilo de Souza Junior - OAB:7043

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fls. 500/503.

Assim sendo, remetam-se os presentes autos ao Cartório Distribuidor para 

a devida retificação da capa dos autos, devendo ingressar no polo 

passivo da demanda o espolio de Marcionilo Corte Souza representado 

pelos os inventariantes Marinalva Felícia de Souza Franchini, Dinalva 

Felícia de Souza Correia, Adilson Corte de Souza e Maria Inês de Souza 

Magnani.

Após, proceda-se a citação dos inventariante para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 505 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 505 de 579



Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 2-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Lucas Rezendes, Klebber Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/O, Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - D r 

Welson Gaiva Marino - OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa do 

réu: Danilo Lucas Rezendes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19085 Nr: 359-18.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal de Farias Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araujo - 

OAB:11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada, pessoalmente, para requerer o que entender 

de direito em relação à certidão de fls. 468, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40746 Nr: 496-63.2012.811.0022

 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: Débora Joelma Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal de Farias Neto, Sandra Januária da 

Silva, Fabricio Afonso Anjolete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcello Mark de Freitas - 

OAB:15143, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885, Vinicius Lopes 

Raimundo - OAB:15696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Carvalho de 

Araujo - OAB:11.571

 Vistos em correição.

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos 

materiais com pedido de tutela antecipada interposta por Debora Joelma 

Gonçalves de Souza em face de Juvenal de Farias Neto, Sandra Januária 

da Silva e Fabricio Afonso Anjolete, todos devidamente qualificados nos 

autos.

As partes peticionaram em fls. 175/176, informando que transigiram 

amigavelmente quanto a ação anulatória de negócio jurídico c/c 

indenização por danos materiais com pedido de tutela antecipada, 

requerendo a homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO 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. 175/176 dos autos 

do processo.

Custas processuais a custo dos requerido e honorários advocatícios 

conforme pactuados pelas partes.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6957 Nr: 987-51.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otevaldo Alves de Freitas

 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.222, 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 dos alvarás expedidos, fls. 218, 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.: 9390 Nr: 470-12.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo de Souza Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Janete Alves Gudim de 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acir Murad Sobrinho - 

OAB:6839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Murilo de Souza Barroso, em 

desfavor de Nelson Dias de Moraes e Janete Alves Gundin de Moraes, 

ambos qualificados nos autos.

Em despacho proferido às fls. 182 determinou a intimação pessoal da 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos 

autos, sob pena de arquivamento do feito.

Conforme certidão de fls. 192 do Oficial de Justiça, não foi possível fazer 

a intimação, pois encontrou a residência fechada por várias vezes que foi 

até o local.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono 

da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da parte autora 

para dar curso ao processo.

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.

Custas por parte do exequente.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 851-49.2007.811.0022

 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: Armando Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Souza Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Adonis Mourão 

Junior - OAB:10371/MS

 Vistos em correição.

Tendo em vista a informação de que o embargante faleceu, conforme 

certidão do Oficial de Justiça nos autos do processo (cód. 15044), 

havendo a necessidade de habilitação do espólio ou dos sucessores 

desse, suspendo do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme o 

disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determino a intimação da parte embargante para qualifique aos autos o 

espólio do autor, ou caso ainda não aberto inventário, seus sucessores, 

em até 30 (trinta) dias (art. 313, §2º, II, do CPC).

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14277 Nr: 582-73.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos de MT - 

FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, em relação à impugnação a execução de fls. 

1412/1421, no prazo de 05 (cinco) dias,

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA n. 023/18 - DF

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Foro, da 

Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, e

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 e seus §§, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Extrajudicial 

(GNGCE);

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 18 e seus §§, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – Foro Judicial (CNGC);

 R E S O L V E :

 I – Designar Correição Ordinária no Foro Judicial – Secretaria da Vara 

Cível e Criminal, Juizado Especial Cível e Criminal, Diretoria do Foro, 

Delegacia de Policia Judiciária e Cadeia Pública – e Foro Extrajudicial – 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Cartório do 2º Ofício de Paz 

e Notas, conforme segue agenda;

 - 4.6.2018 a 8.6.2018 - Secretaria da Vara Cível/Criminal e Juizado 

Especial Cível/Criminal;

- 11.6.2018 a 15.6.2018 – Delegacia de Policia Judiciária;

- 18.6.2018 a 22.6.2018 – Cadeia Pública de Poconé;

- 25.6.2018 a 29.6.2018 – Cartório do 2º Ofício de Paz e Notas, Cartório do 

1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Poconé/MT e Diretoria 

do Foro;

 II - Nomear o Senhor Aroldo Francisco de Paula Júnior, Gestor 

Administrativo 3, para Secretariar os trabalhos correicionais junto ao Foro 

Extrajudicial;

III - Nomear o Senhor Alexandre Almeida de Arruda, Assistente de 

Gabinete, para Secretariar os trabalhos correicionais junto à Vara e 

Juizado Criminal, Delegacia de Policia Judiciária e Cadeia Pública;

IV - Nomear a Srta. Hanna Queiroz Maciel e a Srta. Nathalia Gaiva Silva, 

Assistentes de Gabinete, para Secretariar os trabalhos correicionais junto 

a Vara e Juizado Cível, bem como na Diretoria do Foro;

V – Convidar os senhores serventuários, representantes do Ministério 

Público Estadual, Advogados e o Público em geral, para, querendo, 

acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que serão 

recebidas todas as reclamações e sugestões.

VI - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, cientificando-se a representante 

do Ministério Público, o Presidente da Subseção OAB/MT, 

encaminhando-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Poconé, 30 de maio de 2018.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Edital

EDITAL N.º 008/2016/DF - 4º PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE 

POCONÉ-MT.

* O Edital n° 008/2016/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 Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152232 Nr: 1154-59.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Moreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEDIL MARCIANO PIRES DA 

SILVA - OAB:

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. DEFIRO a inversão da produção de prova testemunhal, tendo em vista 

que a defesa manifestou expressamente que não há prejuízo na oitiva das 

testemunhas arroladas pela defesa.

2. HOMOLOGO para que surtam os jurídicos e legais efeitos a desistência 

da oitiva da testemunha.

3. Dada a insistência na oitiva da testemunha Divino, DESIGNO desde já o 

dia 18.06.2018 às 15h45min para sua oitiva e interrogatório do réu.

4. Tendo em vista que a testemunha regularmente intimada não 

compareceu na presente assentada, DETERMINO sua condução coercitiva 

para o ato acima designado.

5. Dispositivo da decisão proferida de forma gravada: AUSÊNCIA DOS 

FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – BONS ANTECEDENTES – 

RESIDENCIA FIXA – NÃO SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA – 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO 

CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: A) 

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR 

AS ATIVIDADES; B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM 

AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO POR PERIODO SUPERIOR A 8 (OITO) DIAS; C) 

COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO PARA OS QUAIS FOR 

INTIMADO; D) NÃO FREQUENTAR BARES BOARES OU CONGENERES; E) 

NÃO MARTER CONTATO COM AS VÍTIMAS ADRIELE, SACHA E FELIPE; F) 

RECOLHIMENTO NOTURNO DUTANTE A SEMANA A PARTIR DAS 19 

HORAS, BEM RECOLHIMENTO INTEGRAL AOS FINAIS DE SEMANAS.

6. INTIMEM-SE as vítimas acerca da presente decisão.
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7. Formalizada a intimação das vítimas, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO.

8. Às providências necessárias.

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.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

ALEXANDRE BALAS

Promotor de Justiça

ADVOGADO

Réu: ____________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30954 Nr: 815-52.2008.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agricola dos Prod de Cana de Poconé na 

pessoa do Sr RODOLGO G. SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Cassio Roberto Costa Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Jorge Amadio Fernandes Lima - OAB:4037, Michelle 

Marriet Silva de Oliveira - OAB:9619/MT

 INTIMANDO a parte Embargante, para se manifestar quanto à impugnação 

ofertada pela Caixa Econômica Federal, na ref. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61437 Nr: 1864-60.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto Fracasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:208972/SP

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149317 Nr: 12-20.2018.811.0028

 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: Jose Marques de Almeida

 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 para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57707 Nr: 985-53.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Deobaldo Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar a parte requerente ref. retorno dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70123 Nr: 1311-76.2011.811.0028

 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: Michele Carolina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Inimar a parte autora do retorno dos autos

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136373 Nr: 2513-78.2017.811.0028

 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: Valter Antonio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMANDO a parte Requerente, para, no prazo legal impugnar a 

contestação de ref. 33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 1950-94.2011.811.0028

 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: Olga Alves Martins Gomes

 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: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - Procuradora Federal - OAB:11914-B/MT

 Intimar a parte autora ref. A juntada do acórdão ref. 84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 305-34.2011.811.0028

 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: Antonio Cesar de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar a parte autora referente retorno dos autos e juntada ref. 77

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96370 Nr: 570-31.2014.811.0028

 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: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22048, Jose Antonio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada do acórdão

 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
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 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 para no prazo legal impugnar a conestação de ref.15

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73633 Nr: 2150-04.2011.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio Paes de Proença, Zolma Aparecida 

Correa Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gonçalo Moraes de Arruda, Evilazio 

Correa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Pereira dos Santos - 

OAB:2462-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Transcrevo da r. sentença embargada (Ref.81): “Considerando a perda 

parcial do objeto condeno os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85 §10 do Código de Processo 

Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o zelo do 

profissional responsável pela atuação em juízo, importância e natureza da 

causa.” Se extrai ainda da r. sentença, que houve perda parcial do objeto, 

e isso se deu ao fato de que fora esclarecido em audiência de instrução 

com a presença das partes, que a terra em litigio já havia sido vendida, 

ocorrendo assim a preclusão do pedido possessório. Ademais, a demanda 

seguiu sob o pedido de indenização, qual fora julgado improcedente por 

este juízo pelos fundamentos já abordados. Embora a demanda tenha sido 

improcedente, entende-se que os Embargantes só acionaram o judiciário 

porque tiveram divergências com o Requerido, quais só conseguiram ser 

resolvidas mediante atuação do Estado como mediador da lide. Por este 

motivo, apesar da preclusão do pedido possessório e improcedência do 

pedido de indenização, se atribuiu condenação a honorários advocatícios 

de 10% sob o valor atualizado da causa, a encargo do Réu. Ante o 

exposto, conheço o Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão embargada. P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107127 Nr: 870-56.2015.811.0028

 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: Florencio Alves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Instituto Nacional do 

Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT, SERGIO 

PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 Ante o exposto, conheço o Embargos de Declaração, mas NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão embargada.CERTIFIQUE a 

tempestividade do recurso Ref. 48.INTIMEM-SE as partes, para querendo, 

apresente as contrarrazões no prazo legal.Decorrido o prazo, 

encaminhem-se os autos a instância superior, com as homenagens de 

estilo, anotações e baixas necessárias.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96924 Nr: 799-88.2014.811.0028

 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: Ambrosio Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 DECISÃO

VISTOS

Tendo em vista que a execução tramita em processo em apenso, 

arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 46436 Nr: 1527-08.2009.811.0028

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia de Almeida Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro A. de Moura Apoitia - 

OAB:11896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 46436

SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que a última manifestação da 

parte autora data de 2015, tendo, sendo que os autos se encontram 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

Consoante certidão de ref. 57, a requerente, apesar de devidamente 

intimada para dar prosseguimento a ação, nada manifestou.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 30 (trinta) dias, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101488 Nr: 2257-43.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, Valdson 

Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, de que encontra-se à disposição na 

Secretaria deste Juízo, a Carta Precatória expedida nos autos para 

distribuição na Comarca de Várzea Grande/MT, com a finalidade de citar o 

Executado - Mineração Pantanal Ltda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 47892 Nr: 1922-97.2009.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A (atual denominação de Continental 

Banco S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Luiz Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro A. de Moura Apoitia - 

OAB:11896
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, carecendo de impulsionamento da 

parte autora.

Consoante certidão de ref. 57, a parte autora apesar de devidamente 

intimada não se manifestou nos autos.

 Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, §1º do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102825 Nr: 2768-41.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nardo César da Guia Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE DIREITO – 

DIFERENÇAS SALARIAIS ORIUNDAS DE URV, proposta por NARDO 

CESAR DA GUIA OLIVEIRA.

A parte autora foi intimada para emendar a inicial no que se refere a 

recolhimento de custas processuais ou justiça gratuita.

 Devidamente intimado para suprir a falta, conforme publicação da ref.7 

permaneceu inerte por mais de 02 (DOIS) anos.

Assim, ante a falta de interesse de agir, INDEFIRO a petição inicial e 

consequentemente JULGO EXTINTO sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 330, inciso III c/c art. 485, I e III do Novo Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41897 Nr: 1624-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Baltasar Perius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Daniel Pelegrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Dornelas - 

OAB:155388/SP

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para INTIMAR a defesa do suscitado Daniel Pelegrin por intermédio 

do seu advogado, Dr. Jean Dornelas - OAB/SP n. 155.388 para ciência da 

decisão que negou os Embargos de Declaração, bem como para, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$ 506,59, nos termos dos autos acima identificados, 

sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Coamarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41897 Nr: 1624-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Baltasar Perius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Daniel Pelegrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Dornelas - 

OAB:155388/SP

 DECISÃO

Trata-se de Suscitação de Dúvida formulada pelo Oficial do Cartório do 1º 

Ofício de Porto Alegre do Norte/MT, em virtude de solicitação de Daniel 

Pelegrin, ora Suscitado, que não se contentou com a recusa na averbação 

junto às matrículas de n. 1280 e 1377, a fim de constar a existência de 

demanda judicial.

Após manifestação ministerial, foi julgada procedente a suscitação de 

dúvida “para que o suscitante se abstenha de proceder a averbação 

requerida pelo suscitado sem expressa determinação judicial”.

Na sequência, o suscitado protocolou embargos de declaração, alegando 

obscuridade/omissão porque “o processo ainda não consumou seu 

completo ângulo, restando pedente impugnação da parte contrária”.

 É o relatório. Decido.

Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas processuais 

ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura 

ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a 

realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde 

restem negligenciados.

No caso em tela, em que pese estarem os Embargos embasados em 

hipóteses legais de cabimento (obscuridade/omissão), seus fundamentos 

não sinalizam para a ocorrência de tal imperfeição, na medida em que o 

embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito da causa, com a 

desconstituição do ato decisório proferido, o que refoge do âmbito da 

abrangência recursal, diante dos estritos limites do artigo 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Assim, com base na motivação supra, REJEITO os Embargos de 

Declaração opostos por DANIEL PELEGRIN, mantendo-se incólume a 

sentença prolatada às fls. 26/27.

 Intimem-se.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000290-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Divanir Marcelo de Pieri OAB - PR25100-A (ADVOGADO)

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Augusto Evangelista de Moura (REQUERIDO)

José Evangelista Ferreira Rabelo (REQUERIDO)

Agaleno Macedo Costa (REQUERIDO)

Jalmi da Silva Bernardo (REQUERIDO)

Marcelo Pereira dos Santos (REQUERIDO)

Marcos Antonio Rodrigues de Souza (REQUERIDO)

MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

Wanderson Cesar Lima (REQUERIDO)

Associação Vitória (REQUERIDO)

Iamar Soares de Oliveira (REQUERIDO)

Erniel Ventura de Souza (REQUERIDO)

ODAIR RODRIGUES FARIA (REQUERIDO)

Glauber Campos de Souza (REQUERIDO)

DIVINO DE AQUINO SILVA (REQUERIDO)

Ricardo Ferreira Prado (REQUERIDO)

DORALICE LUIZ GOMES (REQUERIDO)

Luiz Carlos de Sousa (REQUERIDO)

Luzimar Honorato dos Santos (REQUERIDO)

José Sodré Dias (REQUERIDO)
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Maria ElinaVieira da Silva (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 565,50 (quinhentos e sessenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000308-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. C. (REQUERENTE)

S. G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT17795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000308-29.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CHARLES MAMEDE DE CARVALHO, SOLANGE GOMES DE 

SOUSA CARVALHO DECISÃO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação dos requerentes, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas do processo, devendo ser juntada 

aos autos declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou outro 

documento que comprove a hipossuficiência financeira dos autores, sob 

pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000308-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. C. (REQUERENTE)

S. G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT17795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000308-29.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CHARLES MAMEDE DE CARVALHO, SOLANGE GOMES DE 

SOUSA CARVALHO DECISÃO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação dos requerentes, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas do processo, devendo ser juntada 

aos autos declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou outro 

documento que comprove a hipossuficiência financeira dos autores, sob 

pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000312-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIMPIO TRANQUEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000312-66.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO OLIMPIO TRANQUEIRA SILVA Nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado 

para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de anexar aos autos o 

comprovante da mora, uma vez que, apesar de ter sido anexada 

notificação extrajudicial, não restou comprovado que foi encaminhada 

para o endereço do demandado, sob pena de extinção. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000329-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TOTAL LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS OAB - MG169652 (ADVOGADO)

RICARDO ALVES COSTA OAB - MG93251 (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA DE SOUZA COELHO OAB - MG119281 (ADVOGADO)

ANA JOSINA SOARES RESENDE OAB - MG181179 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA B. DOS SANTOS ESPINOLA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000329-05.2018.8.11.0059. 

AUTOR: TECIDOS TOTAL LTDA - EPP RÉU: EDINA B. DOS SANTOS 

ESPINOLA - ME Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, haja vista que o extrato da conta 

bancária e cédula de crédito bancário (empréstimo) anexados aos autos, 

por si só, não são suficientes para comprovarem a hipossuficiência 

jurídica da requerente. Assim, na tentativa de demonstrar a necessidade 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a parte autora deverá 

juntar aos autos imposto de renda da pessoa jurídica, balanço patrimonial 

atual e demonstrativo de resultado de exercício, sob pena de 

indeferimento do benefício postulado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000330-87.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELFONSO COELHO SAMPAIO FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000313-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE Ofício n.º 800/2018 Dados do processo: Processo: 

1000313-51.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[PAGAMENTO, SEGURO, SEGURO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELIANE MARIA DA SILVA LEITE Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Prezado(a) Senhor(a): Cumprindo determinação 

do MM Juiz Substituto da 1ª Vara desta Comarca de Porto Alegre do 

Norte/MT, Dr. Daniel de Sousa Campos, solicito de Vossa Senhoria no 

prazo de 15 (quinze) dias, que envie a este Juízo, extrato dos valores 

pagos pelo falecido José Eustáquio Leite, referente ao consórcio nº 

2339227, Grupo 005982, Cota 0007-0, bem como informe se houve o 
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envetual pagamento desses valores para herdeiros do "de cujus" PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 5 de junho de 2018 Atenciosamente, WESLEI ALVES 

DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a) A Yamaha Adm de Consórcio Ltda Av. 

Brasil, 673 CEP 78.645-000 - Vila Rica/MT SEDE DO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20172 Nr: 836-27.2011.811.0059

 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: Benedita Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de pensão por morte rural em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

O processo foi extinto sem resolução de mérito e a sentença foi anulada 

pela instância superior, retornando os autos à regular tramitação (fls. 19 e 

37/44).

Às fls. 123/124 a autora anexou aos autos o indeferimento administrativo.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls. 127/130.

Impugnação às fs. 131/143.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência necessário do 

falecido e a condição de dependência da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pela parte 

autora, frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e local da audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 15h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97765 Nr: 1365-02.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE M. DE PAULA CRISPIM – ME 

(Supermercado Economia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97756 Nr: 1358-10.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA PEREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96393 Nr: 554-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FERRARI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

03633669116, ARTHUR FERRARI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96078 Nr: 375-11.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ROSA CARVALHO 05124286113, 

WALDIR ROSA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96014 Nr: 330-07.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOZANA BOUTIQUE EIRELI ME, MARTINEI DE 

FREITAS FRANCO, JOÃO DE FREITAS NETO, HOZANA MARIA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78990 Nr: 2353-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA ALVES E SANTOS LTDA ME, 

Roolderlairon Moura Alves, KELLY TIESSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 
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entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78009 Nr: 1681-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DA SILVEIRA NETO - COMERCIO ME, 

MANOEL DA SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75778 Nr: 362-46.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Oliveira Luz ME, Ronaldo Oliveira 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74779 Nr: 5573-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY SOARES DA COSTA, ARY SOARES DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74764 Nr: 5567-90.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V MARTINELLI ME, VILMA MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 72337 Nr: 4563-18.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Fonseca - ME, Juarez Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71052 Nr: 3965-64.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. CARNEIRO DA SILVA - COMERCIO, 

CEZÁRIO CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70549 Nr: 3741-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA DE SAUDE OCUPACIONAL 

ARAGUAIA LTDA, Jardeli Vicente Vagner, Gilberto José Maluf, Juarez 

Sander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70475 Nr: 3691-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DE ASSIS AGUIAR, Geraldo de Assis 

Aguiar, vulgo "Geraldinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94964 Nr: 12169-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDBHL, 3FRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832, Thiago Guido Morais - OAB:368390/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuliano Dias de Carvalho - 

OAB:SP 262.650, Morgana Machado Amaral - OAB:36.931, THIAGO 
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GUIDO DE MORAES - OAB:368390

 Sobre a petição interlocutória de ref. 78, certifique-se a escrivania e 

proceda-se o necessário para que o advogado do autor, Dr. Carlos 

Henrique do Carmo Silva, receba as intimações devidas.

Considerando a juntada dos laudos periciais (ref. 81), foi transferida nesta 

data o restante dos honorários periciais ao perito judicial nomeado, 

conforme comprovante em anexo.

No mais, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre os laudos periciais de ref. 81.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70416 Nr: 3666-87.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. MARTINS ELETROMOVEIS, WAGNER 

SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70114 Nr: 3497-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS COSTA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70038 Nr: 3454-66.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIALVES PEREIRA XAVIER, Marialves 

Pereira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69837 Nr: 3353-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL SERRA DO RONCADOR 

LTDA, Adriano Nunes de Mendonça, Silson Queiroz de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69722 Nr: 3295-26.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J de Oliveira Silva Secos e Molhados, José de 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69637 Nr: 3246-82.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. Parreira ME, Valdery Alves Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão retro, a parte executada não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69561 Nr: 3211-25.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DA SILVA RIBEIRO ME, Gilvan da Silva 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 26, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69484 Nr: 3159-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. de Araujo Peças, Silvania Felicio de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 25, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69305 Nr: 3056-22.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcivan Soares Lima - ME, ELCIVAN SOARES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 28, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68364 Nr: 2585-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. RIBEIRO MACIEL - COMERCIO, João 

Batista Ribeiro Maciel, epíteto "Mineiro"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 30, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64929 Nr: 1292-98.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDI M M WANDERLEY, Vandir Moraes 

Moreira Wanderley

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 36, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64861 Nr: 1271-25.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. de Oliveira Sandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 36, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64851 Nr: 1262-63.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 40, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95166 Nr: 12260-56.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, SERRA 

BONITA SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 Considerando a juntada do laudo pericial (ref. 65), foi transferida nesta 

data o restante dos honorários periciais ao perito judicial nomeado, 

conforme comprovante em anexo.

No mais, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre o laudo pericial de ref. 65.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61092 Nr: 3835-11.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I C DA SILVA ANDRADE - ME, IRENE 

CLEMENTE DA SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 38, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57434 Nr: 1809-40.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F de Lara - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 22, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95175 Nr: 12261-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, 

ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conisderando a juntada ao laudo pericial (ref. 65), foi realizada a 

transferência do restante dos honorários periciais em favor do perito 

judicial na conta bancária indicada, conforme comprovante em anexo.

No mais, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre o laudo pericial de ref. 65.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96300 Nr: 513-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, Rones Kley da Silva - OAB:MT 20.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição de ref. 12, verifica-se que, conforme as normas 

da CNGC, esta Comarca não possui depositário público, tampouco, 

guardião que possa ser nomeado por este Juízo.

 Outrossim, o pátio da sede da Policia Militar e da Polícia Civil desta Urbe 

encontra-se atualmente superlotado, bem como o as dependências do 

Fórum não detém de capacidade para armazenar bens oriundos de busca 

e apreensão.

 Diante do disso, INDEFIRO o pedido da parte autora e, consequentemente, 

determino a intimação da requerente para, no prazo de 10 dias, indicar 

depositário fiel com endereço nesta Comarca para viabilizar o cumprimento 
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do ato deprecado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 12379-17.2017.811.0059

 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: GERCINA AUGUSTA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA PEREIRA DOS SANTOS 

SCHUMAHER - OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de ref. 33 e redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 15h00min (horário oficial de 

Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41003 Nr: 728-61.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Iron Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Alvará eletrônico devidamente expedido (honorário sucumbencial), 

conforme comprovante em anexo.

No mais, aguarde-se o pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94276 Nr: 11746-06.2017.811.0059

 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: N. M. C. da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria n.033/2018-DF, bem como o 

comparecimento da parte requerida a solenidade retro, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 08h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intime-se a requerente através de seu patrono via DJE.

 O requerido já foi devidamente da nova data, conforme ref. 22.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98765 Nr: 1894-21.2018.811.0059

 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: EdSS, JMSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Portaria n.033/2018-DF, bem como o 

comparecimento da parte requerente a audiência retro, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 09h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Expeça-se novo mandado de citação/intimação ao requerido.

A parte autora saiu devidamenete intimada da nova data.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81612 Nr: 3938-47.2017.811.0059

 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: JOSE MARIA DE ALMEIDA

 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:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela requerida, 

RECEBO o recurso apelatório e determino a intimação do apelado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, 

CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85158 Nr: 6235-27.2017.811.0059

 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: MANOEL FERREIRA DE SOUZA

 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:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela requerida, 

RECEBO o recurso apelatório e determino a intimação do apelado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, 

CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56998 Nr: 1581-65.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BORGES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Denya Juliene Tavares Moreira - OAB:21458, 

Gilmar Steffens - OAB:23.777-E - GO, Jaqueson dos Santos Castro 

- OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT, 

Marcia Regina Castelli - OAB:24206-E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença à ref. 89, 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado 

(ref.98).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de ref. 89 e determino a expedição do 

competente RPV, ressalvando que o exequente renunciou os valores 

excedentes a 60 salários mínimos.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69582 Nr: 3223-39.2016.811.0059

 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: JOSÉ ADALTO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iram Borges De Morais - 

OAB:32.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.
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Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86381 Nr: 7036-40.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela requerida, 

RECEBO o recurso apelatório e determino a intimação do apelado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, 

CPC).

Após, Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64714 Nr: 1215-89.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 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, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94964 Nr: 12169-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDBHL, 3FRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DO CARMO 

SILVA - OAB:27832, Thiago Guido Morais - OAB:368390/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuliano Dias de Carvalho - 

OAB:SP 262.650, Morgana Machado Amaral - OAB:36.931, THIAGO 

GUIDO DE MORAES - OAB:368390

 Certifico para os devidos fins, que compulsando o sistema apollo desta 1ª 

Vara, constatei que até o dia 02/03/2018, data em que foi decretado o 

segredo de justiça nestes autos, as públicações no DJE, constava o nome 

do advogado da parte autora, Dr. Carlos Henrique do Carmo Silva - OAB 

27832, porém, após a data supra, fiz buscas no sistema apollo e DJE e 

constatei que as públicações não estavam mais constando o nome do 

causídico supra mencionado, e sim o nome do advogado da parte ré Dr. 

Thiago Guido Morais - OAB 368390/SP, não sabendo este servidor 

explicar a causa/motivo de tal fato. Registro ainda, que no sistema apollo 

os cadastros dos advogados destes autos, estão todos correto, conforme 

aferido nesta data. Para tentar evitar/sanar esses transtornos, nesta data, 

exclui e cadastrei novamente, todos os advogados das partes e ficarei 

observando como sairá as novas públicações. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18620 Nr: 2451-86.2010.811.0059

 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: Eliene da Silva Pereira Anselmo

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANK SINARA 

RESENDE DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

2451-86.2010.811.0059, Protocolo 18620, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17286 Nr: 1130-16.2010.811.0059

 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: Silvio Estevam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RPV expedido e enviado ao TRF da 1ª Região.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49778 Nr: 5432-83.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Nacional de Saúde - Funasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT

 CERTIDÃOWeslei Alves de Lima, Gestor Judiciário do Cartório da 1ª Vara 

desta Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...Certifica, atendendo solicitação da 

advogada da parte ré Dra. Débora Simone Santos Rocha Faria – OAB/MT 

4.198, que revendo os autos de Ação de Execução Fiscal nº 

5432-83.2013.811.0059 – código 49778, em curso neste Juízo e 

respectivo cartório, em que figura como exequente FUNDAÇÃO 

NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA e executado JOSÉ CARLOS DO 

NASCIMENTO, ambos qualificados nos autos, verifiquei constar no sistema 

Apollo desta 1ª Vara, que o executado foi intimado por meio de sua 

advogado Dra. Débora Simone Santos Rocha Faria – OAB/MT 4.198, via 

DJE 10254, publicado em 14/05/2018, da decisão proferida nos autos 

supra, cuja o teor segue abaixo,“ Trata-se de execução fiscal ajuizada por 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) em face de JOSÉ CARLOS 

DO NASCIMENTO, todos devidamente qualificados. POSTO ISSO, com 

base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de fls. 37/43 e mantenho a 

penhora do valor de R$ 5.407,81 (cinco mil, quatrocentos e sete reais e 

oitenta e um centavos). Proceda-se à vinculação do montante penhorado. 

Intimem-se. Cumpra-se”. O referido é verdade, dou fé.Porto Alegre do 

Norte/MT, 05 de junho de 2018.Weslei Alves de LimaGestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103274 Nr: 4427-50.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Dias Guimaraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Eduardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que compulsando o sistema apollo desta 

vara, constatei que a presente carta precatória já foi distribuida neste 

Juízo (código 101011) e cumprida sua finalidade. Registro que o 
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executado não foi colocado em liberdade, em razão de está preso por 

mandado de prisão civil em outra carta precatória (código 78726) oriunda 

da Comarca Jaragua/GO. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000202-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

MASSACARD (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, para os devidos fins que, a fim de readequar 

a pauta de audiência desta Secretaria, fica a audiência de Conciliação 

outrora designada na decisão de ID 13194367, REDESIGNADA PARA O 

DIA 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 12H00MIN, HORÁRIO OFICIAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14631 Nr: 876-77.2009.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Fernandes Naves, alcunha 

"Zezinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Proceda-se à vinculação do valor penhorado.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92999 Nr: 10971-88.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clever Alex Araújo de Medeiros, MUNICÍPIO DE 

CANABRAVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Aqui se tem mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por 

AGREX DO BRASIL S/A em face da autoridade coatora CLEVER ALEX 

ARAÚJO DE MEDEIROS, Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Canabrava do Norte/MT.

A liminar foi deferida, para o fim de determinar ao Município de Canabrava 

do Norte/MT que fornecesse as guias de pagamento de ITBI de Hilário José 

Molina e Alessandra de Andrade Santos Molina.

 Notificada à autoridade coatora, informou o cumprimento da liminar, 

pugnando, assim pelo julgamento do presente mandamus.

 Todavia na (referência 25), consta a informação de interposição de 

agravo de instrumento por Hilário José Molina e Alessandra de Andrade 

Santos Molina.

 É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que reconhecida a procedência do 

pedido, ante o cumprimento da liminar outrora concedida, não restando, 

outras questões a serem analisadas nestes autos.

 Noutro giro, em que pese constar nos autos a informação de interposição 

de recurso de agravo de instrumento, observa-se que tal recurso é 

oriundo da decisão que negou a liminar nos autos da Ação Declaratória de 

Nulidade Cumulada com Pedido de Liminar (Código 87419), sendo negado 

o efeito suspensivo naqueles autos.

 Portanto, CONCEDO A SEGURANÇA para convalidar os efeitos da liminar.

 Ademais, torna-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, 

haja vista que em questões desta natureza, vem sinalizando o 

desinteresse em manifestar-se.

 No mais, ultrapassado o prazo para recurso voluntário e considerando o 

disposto no §1º do artigo 14 da Lei n. 12.016/2009, determino a remessa 

dos autos para reexame necessário.

 Sem custas e honorários.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44001 Nr: 17-22.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Correia de Souza, Isauri Ribeiro da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Marcos Cernificu, Geneci de Quadros 

Cerniftcu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o cumprimento dos 

mandados expedidos nos autos, devendo as guias serem emitidas junto 

ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se 

duas guias para cumprimento de mandados nas seguintes localidades:

 Guia 01 : Cidade: Confresa-MT , Bairro : Zona 02

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89516 Nr: 9031-88.2017.811.0059

 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: AUGUSTA DE SOUSA OLIVEIRA KUNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que o recurso de apelação 

apresentado na ref: 32 pelo requerido foi interposto tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56862 Nr: 1495-94.2015.811.0059

 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: CASSANDRA SORAYA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que o recurso de apelação 

apresentado pelo requerido foi interposto tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92679 Nr: 10777-88.2017.811.0059

 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: MANOEL DA SILVA BARROS

 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 e dou fé, para os devidos fins, que o recurso de apelação 
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apresentado pelo requerido foi interposto tempestivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44001 Nr: 17-22.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Correia de Souza, Isauri Ribeiro da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Marcos Cernificu, Geneci de Quadros 

Cerniftcu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Expeça-se mandado de intimação para que a senhora ISAURI RIBEIRO DA 

SILVA SOUZA, ENTREGUE, NO PRAZO DE ATÉ 15 DIAS, AOS SENHORES 

JORGE MARCOS CERNIFCU E GENECI DE QUADROS CERNIFCU 179 

cabeças de gado, objeto da penhora registra nas folhas 206/208, sob o 

risco de incorrer nas cominações legais.

Observe-se o endereço constante de folha 271.

Registro que todas as custas e despesas de remoção dos animais 

deverão ser suportadas pela senhora ISAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA.

Autorizo o senhor oficial de justiça a usar força policial, civil ou militar, se 

for necessária, bem como fica autorizado o senhor oficial de justiça a 

remover os animais para local indicado pelos credores, no caso de inércia 

da devedora, facultando aos credores o pagamento de quaisquer 

despesas relativas às diligências.

Expeça-se ainda mandado de intimação dirigido ao mesmo endereço e à 

senhora ISAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA para que possa manifestar-se 

quanto à pretensão de cumprimento da sentença, conforme pedido posto 

nas folhas 271 e seguintes, podendo apresentar impugnação no prazo de 

até 15 dias, sob o risco de incorrer nas cominações legais.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70239 Nr: 3580-19.2016.811.0059

 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 DE JESUS VALADARES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizo Ferreira dos Santos 

Junior - OAB:35.702 - GO, Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, LETÁCIO VARGAS LEITE - OAB:19502/A, Luzia Stella 

Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a prolação da sentença, a parte ré apresentou Embargos de 

Declaração, aduzindo:

"Ao condenar o INSS no pagamento dos honorários do advogado em 10% 

sobre o valor da condenação, a r. sentença foi omissa porquanto não 

fixou a data limite das condenações para utilização como base de cálculos 

dos honorários, como exige a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de 

Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a 

sentença...Diante do exposto, o INSS requer o provimento dos embargos 

de declaração para, sanando a omissão apontada, excluir da base de 

cálculo da verba honorária as prestações vencidas após a prolação da 

sentença.".

A parte autora foi intimada para manifestar-se quanto aos Embargos, mas 

nada disse.

Decido.

Tem razão a parte embargante.

Em razão disso, ACOLHO OS EMBARGOS PARA QUE A SENTENÇA 

PASSE A CONSTAR:

"Condeno o réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no 

montante equivalente a 10%(dez por cento) da condenação, a ser 

apurada em liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ ", 

SUPRIMINDO-SE A PARTE EM SENTIDO CONTRÁRIO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000141-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES ROCHA OAB - GO9567 (ADVOGADO)

RONE VON PINTO DA SILVA OAB - TO5593 (ADVOGADO)

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000141-12.2018.8.11.0059. 

AUTOR: IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA, CARLOS DA SILVA SOUZA, 

FABIO DA SILVA SOUZA, VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO 

RÉU: DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA Aqui se tem ação de interdito 

proibitório em que Isauri Ribeiro da Silva Souza, Carlos da Silva Sousa, 

Fábio da Silva Sousa e Vanderlene da Silva Souza Pinheiro buscam 

proteção possessória em face de Divino dos Santos Faria. Ressai da 

exordial que Luiz Corrêa de Sousa teria adquirido de Divino Alberto, ora 

requerido, direitos possessórios de um lote rural situado na Gleba Porto 

Velho, denominado Fazenda Jardim do Édem. Narraram os requerentes 

que Luiz Corrêa seria cônjuge e genitor dos autores, respectivamente, 

sendo que o patriarca da família teria sido assassinado em fevereiro de 

2017, sendo que, após o advento do óbito de Luiz, o requerido teria 

passada a exercer atos de esbulho na posse dos herdeiros. Relataram 

que o demandado teria perpetrado diversas ameaças em face dos 

autores, afirmando que levaria o gado dos requerentes e teria, inclusive, 

arrombado um cadeado. Em 04/05/2018, este Juízo determinou ao autor 

que promovesse a emenda à exordial, devendo, na oportunidade, indicar o 

endereço completo do demandado. No prazo legal, o requerente cumpriu a 

determinação exarada por este Juízo, pugnando, ainda, pela conversão do 

interdito proibitório em reintegração de posse, aduzindo que o demandado 

teria efetivamente invadido a propriedade dos requerentes. Os autores 

aduzem que, em 21/04/2018, o requerido teria novamente rompido um 

cadeado da propriedade dos autores, sendo que, nesta oportunidade, 

teria invadido a área e se apropriado de todos os bens que ali se 

encontravam. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 561, do 

Código de Processo Civil estabelece: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I 

- a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Neste viés, o artigo 562 do alusivo códex legal institui que acaso restar 

comprovado, em análise sumária, o preenchimento dos requisitos supra, o 

magistrado deferirá a expedição de mandado liminar de reintegração de 

posse, caso contrário, designará audiência de justificação prévia. Assim, 

compulsando os autos, constata-se que inexiste demonstração verossímil 

de que o requerido tenha, de fato, invadido e esbulhado a posse dos 

requerentes. Destarte, para melhor subsidiar os argumentos lançados na 

exordial, bem assim eventual acolhimento do pleito, designo audiência de 

justificação para o dia 20 de junho de 2018, às 16h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecimento à solenidade, ficando, desde já, advertida de que o prazo 

para apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias, fluindo a partir 

da intimação da decisão que deferir/indeferir a medida liminar, consoante 

disposição contida no artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se a parte autora por intermédio de seu patrono constituído, 

observando-se que poderá comprovar o alegado mediante prova 

documental e testemunhal. Por fim, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000202-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

MASSACARD (RÉU)
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Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000202-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ANDREIA RODRIGUES DA SILVA RÉU: MASSACARD, VISA DO 

BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito, cumulada com ação de reparação por danos morais 

e pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANDRÉIA RODRIGUES DA 

SILVA em face de MASSACARD e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS 

LTDA. 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 um empréstimo junto à uma 

instituição financeira, foi informada acerca de uma restrição em seu nome. 

Disse também que a dívida seria indevida, não havendo motivos para tal 

inscrição. 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. Ademais, do extrato apresentado nos autos denota-se que 

a suposta inscrição indevida fora realizada em 2015, tendo a requerente 

tomado ciência em fevereiro/2016, contudo, somente agora ingressou com 

a demanda judicial no intento de ver seu nome retirado do SPC, o que 

descaracteriza a existência de ‘perigo de dano ao resultado útil do 

processo’. Outrossim, do primeiro extrato amealhado nos autos, nota-se 

que a requerente possuía em seu desfavor mais de uma negativação. 

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 25 de junho de 2018, às 

12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Quanto ao primeiro 

demandado, deverá a citação ocorrer pela via editalícia, posto que a 

requerente aduziu não ter o endereço, ou outro meio de contato com o 

réu. Cite-se e intime-se o segundo demandado mediante carta precatória 

para comparecer à audiência designada. Frise que a citação e intimação 

do requerido deverá ocorrer até dia 25 de junho 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, 14 de maio de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65697 Nr: 1594-30.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Gomes da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Considerando a divergência apresentada pela defesa técnica do acusado 

em face da proposta de suspensão condicional do processo oferecida 

pelo Ministério Público, designo audiência pra o dia 15 de agosto de 2018, 

às 13h50mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intime-se o acusado para comparecer a solenidade supra.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 694-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Pereira dos Santos, Rafael Pinheiro 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 INTIMO a defesa do réu ILTON PEREIRA DOS SANTOS, por intermédio de 

sua advogada, Dra. Maria Arlene Pessoa Costa - OAB/MT nº 15201, 

acerca da audiência designada para o dia 19 de junho de 2018, às 

15h15min, pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá 

(Deprecado), para inquirição da testemunha IPC Marcial da Cruz Bandeira 

Junior.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26778 Nr: 1149-69.2015.811.0019

 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: Ispedico Walentim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14902A/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO das partes acerca da data, hora e local agendados 

pelo Perito, para início dos trabalhos periciais, o dia 25 de junho de 2018, 

às 14h30min na Av. Rubens de Mendonça, 1856, Bosque da Saúde, CEP 

78075-050 em Cuiabá-MT.

 Certifico ainda, a INTIMAÇÃO das partes, para providenciar a JUNTADA 

DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS pelo Perito, listados em sua 

manifestação juntada na Ref. 126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 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:20730-O

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para o fim de CONDENAR os réus 

RODRIGO SALVIANO DA SILVA, LEANDRO DA SILVA SOUZA e WESLEY 

IGAXIRA PESSOA nas sanções do art. 157, §§1° e 2°, inciso II, do Código 

Penal (Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940).Passo a dosar a 

pena

EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA em favor dos condenados, 

libertando-os, se por outros motivos não devam permanecer 

segregados.Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências: a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando para o 

juízo da execução penal que estejam os réus submetidos, para fins de 

consolidação e somatória com as demais guias de 

execução;b)Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do 

disposto no artigo 15, inciso III, da CF;c)Comunique-se ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca para as anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Porto dos Gaúchos/MT, 04 de junho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37827 Nr: 2441-21.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Rodrigues Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 66, II, "a" da Lei n. 

7.210/84 (Lei de Execuções Penais), DECLARO A UNIFICAÇÃO das penas 

impostas ao reeducando CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BENTO, de 

modo que DETERMINO a reunião da Guia de Execução Penal n. 

1540-53.2017.811.019 (35919) neste feito, com as respectivas e devidas 

baixas e anotações de estilo, conforme disciplina a C.N.G.C, art. 1.549.Por 

fim, considerando a elaboração do respectivo cálculo que segue anexo, 

DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) 

Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao 

representante do Ministério Público, que figura/atua como custos 

legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a 

fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 

257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se dará com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28458 Nr: 446-07.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avaney Benedito Bondespacho Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 – DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAConsiderando que as partes 

tiveram ciência inequívoca do memorial descritivo providenciado pelo 

Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, de utilização 

obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 

78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de insurgências, 

HOMOLOGO os termos do aludido cálculo, para os devidos fins 

legais/jurídicos.”.II – DAS REMIÇÕES Ademais, analisando com acuidade os 

autos, constato que aportou-se nova planilha de remição, por meio do 

Ofício n. 114/2018-CPPG – RD, encaminhado pelo Diretor da Unidade 

Prisional desta circunscrição judiciária, atestando 596 (quinhentos e 

noventa e seis) horas de estudos do mês de Maio a Dezembro do ano de 

2016. Portanto, considerando que o aludido benefício penal está em 

consonância com as diretrizes insculpidas na Lei n. 7.210/84, art. 126, 

§1°, inciso I, DECLARO REMIDOS 50 (cinquenta) dias.III - TRANSFERÊNCIA 

DO REEDUCANDOConsiderando que a competência em sede de Execução 

Penal é do juízo do local da unidade prisional onde se encontra o 

reeducando, ante a necessária proximidade do Juízo para a adequada 

realização dos atos executivos destinados à ressocialização, a remessa 

do feito a Comarca de Cuiabá/MT é medida imperiosa.Desta feita, 

considerando a informação acerca da transferência do apenado para a 

Penitenciária Central do Estado – PCE, noticiado no Ofício n. 

114/2018-CPPG – RD, bem como diante da dispensabilidade da anuência 

do juízo destinatário, uma vez que o reeducando já está recluso, 

DETERMINO A REMESSA da presente guia de recolhimento àquela unidade 

judiciária, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.Remetam-se os 

autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25088 Nr: 561-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger William Coqui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389/MT, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 .I – DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAConsiderando que as partes 

tiveram ciência inequívoca do memorial descritivo providenciado pelo 

Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – MGP, de utilização 

obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 

78/2017-Gab1-CGJ -, bem como diante da ausência de insurgências, 

HOMOLOGO os termos do aludido cálculo – ref. 301, para os devidos fins 

legais/jurídicos.Sem prejuízo disso, DETERMINO que cumpra o disposto na 

Lei n. 7.210/84, art. 41, XVI, art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 

3º, e art. 1.787, caput e §§, uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP 

serão válidos como atestado de pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 

113/2010, art. 5º e §§, especificamente “o agendamento da data do 

término do cumprimento da pena e das datas de implementação dos lapsos 

temporais para postulação dos benefícios previstos em lei, bem como o 

encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do 

estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao executado, 

servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para ser 

arquivada no prontuário do executado”.II – DAS REMIÇÕES PREVISTAS NA 

RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJConsiderando a imprescindibilidade do 

respectivo documento do órgão competente do sistema de educação 

atestando a conclusão do ensino fundamental do reeducando, DETERMINO 

que seja OFICIADO o Diretor da Unidade Penal desta circunscrição 

judiciária, para que apresente as devidas cópias comprobatórias.Após 

isso, volte-me para eventual adequação ou atualização do cálculo, bem 

como decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JÚRI – proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de WELINTON 

LOPES GOMES DE SOUZA e JULIANO CÉZAR APARECIDO DE OLIVEIRA, 

como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, e IV, na forma do art. 14, II, 

combinado com o art. 29, “caput”, todos do Código Penal.

Analisando com acuidade os autos, verifico pendências instrutórias, tão 

somente, quanto ao cumprimento da Carta Precatória expedida para 

Comarca de Sinop/MT para inquirição das vítimas Alex Júnior Neves 

Santoni e Luana Aparecida Souza Vieira, bem como interrogatório do 

corréu Welinton Lopes Gomes de Souza, o qual foi transferido para a 

Unidade Prisional desta Comarca.

Ante o exposto, DETERMINO que seja solicitada a devolução da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Sinop/MT, com o fito de interrogar 

o corréu Welinton Lopes Gomes de Souza, de modo que DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 14 de agosto de 2018, às 16h30min.

Requisite-se o acusado.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 721-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Ludovico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Ação Penal registrada sob o nº. 721-82.2018.811.0019 - Código nº. 

41002

 Decisão

Vistos, etc.

Devidamente citado (ref. 34), o acusado apresentou resposta à acusação 

à ref. 45.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Incialmente, no que diz respeito à preliminar de ausência de justa causa 

para o exercício da ação penal, entendo que não procede, uma vez que, 

havendo suspeita fundada de crime, e existindo elementos idôneos de 

informação que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, 

torna-se legítima a instauração do processo penal, eis que se impõe, ao 

poder público, a adoção de providências necessárias ao esclarecimento 

da verdade real.

Assim, nessa fase, havendo provas da materialidade e indícios suficientes 

de autoria, não há que se falar em rejeição da denúncia por falta justa 

causa, isto é ausência de lastro probatório mínimo, sobretudo quando 

analisado os elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 

11/2018/DP/PG/MT.

Destarte, sem maiores delongas, rejeito a preliminar suscitada.

Ademais, 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, sendo certo que as 

demais matérias de defesa aventadas dependem da instrução processual.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito, impõe o seu 

prosseguimento com a devida instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de agosto de 

2018, às 14:45min.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta Comarca para comparecerem 

à audiência acima designada. Caso necessário, cumpra-se o artigo 221, §

§2º e 3º do CPP.

 Requisite-se o acusado.

Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de vítima(s), testemunha(s) e 

acusado(s), que por ventura, resida(m) em comarca diversa.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29159 Nr: 659-13.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Santana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 A luz de tais constatações, foram declarados remidos 133 (cento e trinta 

e três) dias da pena do reeducando, diante da conclusão do ensino 

fundamental no final do ano de 2016, conforme Ofício n. 

070/2017/CPPG-RD, inclusive acrescidos 1/3 (um terço) do tempo a remir - 

§5° do art. 1°, da Lei n. 7/210/84 (LEP).No mais, ao longo da execução 

penal aportou aos autos o Ofício n. 089/2018/CPPG-RD informando que no 

final do ano de 2017 o reeducando concluiu novamente o ensino 

fundamental, através do Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).Contudo, verifico que o 

reeducando não faz jus ao benefício indicado no ofício referido acima, 

uma vez que inexistem documentos comprobatórias acerca dessas 

conjunturas, sobretudo quando analisado também que o apenado já 

concluiu o ensino fundamental no ano de 2016, conforme noticiado nos 

autos, por meio do Ofício n. 070/2017/CPPG-RD.Portanto, diante da 

impossibilidade de duplicidade do benefício previsto na Recomendação n. 

44, inciso IV, de 26/11/2013, DEIXO DE REMIR OS RESPECTIVOS DIAS NA 

PENA NO REEDUCANDO.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Vistos.

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), DETERMINO que dê-se vista dos autos àquela i. 

entidade, por conseguinte, intime-se o causídico do reeducando, para que 

se manifestem no que entenderem de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26675 Nr: 3778-39.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Vistos.

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), DETERMINO que dê-se vista dos autos àquela i. 

entidade, por conseguinte, intime-se o causídico do reeducando, para que 

se manifestem no que entenderem de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35464 Nr: 1348-23.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 .I – DA INSURGÊNCIA DO REEDUCANDOAnalisando com acuidade os 

autos, verifico que as irresignações do reeducando são desprovidas de 

legitimidade, uma vez que sua pena privativa de liberdade redimensionada 

pelo E. Tribunal de Justiça foi de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito descrito no 

art. 33 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006.Outrossim, o 

memorial descritivo de pena devidamente homologado por este juízo 

respeitou as diretrizes legais, mormente as frações execucionais diante 

do caráter primário do agente e da hediondez do crime, isto é 2/3 

livramento condicional e 2/5 progressão regimental, razão porque não 

acolho a pretensão formulada pelo apenado.II – DA REUNIÃO DAS GUIAS 

DE EXECUÇÃO PENALSabe-se que a competência em sede de Execução 

Penal é do juízo do local da unidade prisional onde se encontra segregado 

o reeducando, ante a necessária proximidade para a adequada realização 

dos atos executivos destinados à ressocialização – Lei n. 7.210/84, art. 

1°.Portanto, considerando que o apenado possui condenação transitada 

em julgada na 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, DETERMINO a 

solicitação da respectiva guia de execução penal para a devidão 

reunião/unificação, conforme dispõe o artigo 1.549 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial – C.N.G.C 

(Provimento nº 41/2016-CGJ).Notifique-se o reeducando.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 17-06.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT

 Processo n. 17-06.2017.811.0019 (32644)
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 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor de recuperando MATEUS DE SOUZA 

PEREIRA, condenado a pena total de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de 

reclusão, pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput e 35, caput, 

ambos da Lei n. 11.343/2006.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO.

 Considerando que inexistem institutos/benefícios execucionais a serem 

declarados nos termos legais - Ofício n. 092/2018/CPPG-RD (ref. 106), 

DETERMINO a atualização do memorial descritivo de cálculo de pena, 

fazendo-o pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Penas - MGP, 

diante de sua obrigatoriedade, conforme Provimento n. 19/2013-CGJ, art. 

1.786 da C.N.G.C, bem como Ofício Circular n. 78/2017-GAB1-CGJ.

 Ato contínuo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.

Cumpra expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22880 Nr: 715-17.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Fontanelle Filho-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli Administração e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Zanin - OAB:24478, 

Romero Santos Lima Junior - OAB:29.950-PR

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por R. FONTANELLE FILHO, 

representada pelo sócio proprietário, Romeu Fontanelle Filho, em face de 

ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRAÇÃO E PARTIIPAÇÃO LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Após o transito em julgado do acórdão que denegou a irresignação do 

requerido, a parte autora postulou pelo cumprimento da sentença exarada 

nos autos, o que foi devidamente recebido/processado por este juízo.

Entre um ato e outro, acolheu-se, ainda, o pedido de instauração do 

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da parte 

executada, inclusive determinou a suspensão destes autos até o deslinde 

do respectivo incidente.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Inicialmente, saliento que de acordo com a Lei n. 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil) “o incidente de desconsideração é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” – 

art. 134.

Ademais, “a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao 

distribuidor para as anotações devidas”, ressalvados os casos em que o 

referido requerimento seja postulado na petição inicial, hipótese em que 

será citado o sócio ou a pessoa jurídica – CPC, art. 134, §§1° e 2°.

Portanto, considerando o que disciplina as citadas normativas, DETERMINO 

que seja integralmente cumprida a decisão exarada em 10/11/2017, de 

modo a distribuir o respectivo incidente, transladar as devidas e 

necessárias cópias e petições subsequentes, e derradeiramente 

suspender o presente feito até ulteriores deliberações.

Intime-se as partes.

Certifique-se a autuação do incidente cautelar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18563, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT, Thais 

Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia “sub examen”, 

oferecida, repito, contra PABLO HENRIQUE NASCIMENTO BERNARDINO, 

MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA, MACSON RODRIGUES e 

WELLINGTON AFFONSO GOMES, todos como incurso nas sanções dos 

arts. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 

29, caput, do Código Penal.Citem-se/intimem-se e requisitem-se os 

acusados para comparecerem à audiência de instrução e julgamento que 

desde já designo para o dia 15 de agosto de 2018, às 13h30min, nos 

termos do art. 56, da Lei 11.343/06.Intimem-se as testemunhas residentes 

nesta Comarca para comparecerem à audiência acima designada. Caso 

necessário, cumpra-se o artigo 221, §§2º e 3º do CPP.Expeça-se carta 

precatória para oitiva(s) de vítima(s), testemunha(s) e acusado(s), que 

por ventura, resida(m) em comarca diversa.Ciência ao Ministério Público e 

as Defesas.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41663 Nr: 1084-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Itaipu - Sicoob Creditaipu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sander & Torman Esquadrias Ltda-ME, 

Cassiano Riboldi Sander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Matheus Ecco - 

OAB:45578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

o f i c i a l  d e  j u s t i ç a ,  p o r  i n t e r m é d i o  d o  s i t e 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37897 Nr: 2487-10.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Lucas Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Processo n. 2787-10.2017.811.0019 (37897)

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 – instaurado em desfavor de recuperando VALMIR LUCAS 

GOMES DE SOUZA, condenado a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) 

anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito 

descrito no art. 121, §2°, incisos IV e VI, do Código Penal.

 Realizado o respectivo memorial de cálculo de liquidação de pena, as 

partes foram favoráveis aos preceitos inseridos, razão pela qual restou 

devidamente homologado por este juízo. Por conseguinte, a causídica Dra. 

Ketlin Coroline Schmid, OAB-MT sob o nº 21200-O, requereu a 

desconstituição da nomeação, em razão de foro íntimo.

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO.

 Considerando a legitimidade das razões apresentadas pela causídica Dra. 

Ketlin Coroline Schmid, REVOGO a nomeação outrora realizada, de modo 

que NOMEIO a Advogada Dra. Marcia Campos Luna, OAB/MT sob o n° 

12418-0, para patrocinar os interesses do reeducando VALMIR LUCAS 

GOMES DE SOUZA, nos termos e prazos legais.

 Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 6(seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.
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 Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

 Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos 

interesses da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora 

nomeada da lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a 

mesma voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do 

Edital n.º 02/2017/DF.

 Após, AGUARDE-SE EM CARTÓRIO, o regular cumprimento da 

reprimenda, até que o apenado tenha direito a algum benefício legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39262 Nr: 3138-42.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gean dos Santos Silva, representado por Zilma Ferreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, registrados sob nº 3138-42.2017.811.0019, Código 39262, 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de GENIVALDO BISPO DOS SANTOS.

S E N T E N Ç A

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE 

PRESTAR ALIMENTOS - proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de GENIVALDO BISPO DOS SANTOS.

Como se depreende dos autos, foi informado pelo requerido o pagamento 

do débito em questão (ref. 16), sendo o Parquet favorável a extinção pelo 

pagamento.

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Decorrido “in albis” o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público. Custas na forma da gratuidade da justiça.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40879 Nr: 656-87.2018.811.0019

 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: Damião Paulo Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme Paulo Nogueira-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por DAMIÃO PAULO 

NOGUEIRA, em virtude do falecimento do seu irmão, COSME PAULO 

NOGUEIRA, todos devidamente qualificado nos autos.

É o relato do necessário.

Como se vê dos autos, o inventariante formulou pedido de expedição de 

alvará judicial para levantamento parcial do saldo existente na conta 

poupança do de cujus Cosme Paulo Nogueira, junto a Cooperativa e 

Credito de livre admissão de associados do vale do Juruena – SICREDI 

UNIVALES, a fim de pagar as despesas de funeral.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de 

levantamento de valores existentes nas contas bancárias do “de cujus” 

para o fim específico de pagamento de despesas de funeral, mesmo que 

haja outros bens a inventariar.

No caso dos autos, é de se observar que o inventariante juntou a 

respectiva Nota Fiscal dos gastos com os serviços funerais, razão pela 

qual entendo cabível a expedição de alvará para o fim de levantar tão 

somente os valos despendidos com as despesas do enterro do falecido.

Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido contido nas primeiras 

declarações, para autorizar o levantamento de R$ 9.529,00 (nove mil, 

quinhentos e vinte e nove reais) junto a conta Poupança nº 79867-3, da 

Cooperativa e Credito de livre admissão de associados do vale do Juruena 

– SICREDI UNIVALES, deixado por Cosme Paulo Nogueira, em favor de 

DAMIÃO PAULO NOGUEIRA, expedindo-se alvará, com as cautelas 

necessárias.

Derradeiramente, DETERMINO, ainda, o cumprimento integralmente a 

decisão de ref. 5, de modo a intimar/cientificar todos os herdeiros 

indicados pelo inventariante, inclusive a Fazenda Pública Estadual (CPC, 

art. 629), para que se manifestem nos termos e prazos legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31557 Nr: 1905-44.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 Processo nº 1905-44.2016.811.0019

 Código nº 31557

DECLINÍO DE COMPETÊNCIA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA 

PROVISÓRIO – Lei n. 7.210/84 – instaurado em desfavor de NELSON DIAS 

DOS SANTOS, condenado a pena de 01 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 

(dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 

200 (duzentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput 

c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Na audiência admonitória realizada em 19/06/2017 constatou-se que o 

reeducando estava preso preventivamente em um processo criminal na 

Comarca de Tapurah/MT, sendo que ao ser colocado em liberdade passou 

a residir naquela unidade judiciária, conforme se extrai da certidão retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

De proêmio, saliento que o reeducando se encontra cumprindo pena no 

regime semiaberto, razão pela qual, a anuência do juízo destinatário é 

dispensável, nos termos do art. 1.440, §4º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.

Destarte, considerando que a competência em sede de Execução Penal é 

do juízo do local onde se encontra residindo o reeducando, ante a 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização, e tendo em vista a comprovação 

acerca da residência do apenado, determino a remessa da presente guia 

de recolhimento à Comarca de Tapurah/MT, na forma do art. 66, V, “g” da 

Lei nº 7.210/84.

No mais, considerando o trabalho desempenhado nos autos execucionais 

pela causídica Dra. Monica da Silva Costa, inscrita na OAB/MT sob o n.º 

12417-O, FIXO os honorários advocatícios em 3 (três) URH, devendo a 

secretaria expedir a respectiva certidão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40234 Nr: 312-09.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 
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- OAB:22.870-0/MT

 NOMEAÇÃO

Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 20 e considerando a inexistência de 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio a causídica DR. JÉSSICA 

RODRIGUES SE SOUZA, inscrita na OAB/MT sob o n.º 22870-O, para 

patrocinar os interesses do reeducando CLEBER PEREIRA DE SOUZA, no 

prazo legal.

Desde já, árbitro a título de honorários advocatícios, em favor do(a) 

causídico(a) nomeado(a) o valor equivalente a 6(seis) URH, conforme 

prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Mato Grosso.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão da causídica ora nomeada da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que a mesma 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40856 Nr: 642-06.2018.811.0019

 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: Andressa de Paula da Silva e Outros, representados 

por Jeane da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson de Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial de ref. 23 celebrado entre a representante da 

requerente JEANE DA SILVA e o requerido GÉRSON DE PAULA DA 

SILVA, atinente à guarda, alimentos e regulamentação de visitas de 

ANDERSON DE PAULA DA SILVA, ANDRESSA DE PAULA DA SILVA, e 

ISABELA DE PAULA DA SILVA.

Nesse sentido, a guarda passou a ser exercida na modalidade unilateral 

em favor da genitora; direito a visitas a serem exercidas livremente e 

oportunamente acordado; o pagamento pelo Requerido de pensão 

alimentícia correspondente de R$300,00 (trezentos reais), além do rateio 

das despesas extraordinárias do infante em 50% (cinquenta por cento) 

para cada criança, valores estes a serem depositados na conta bancária 

indicada pela genitora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25692 Nr: 759-02.2015.811.0019

 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: Evandro Batista Gianezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hassuda Comércio e Atacadista e 

Representações LTDA ME, Carlos Ernesto Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Laura Pleutim de Deus - 

OAB:10382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Duarte Júnior - 

OAB:7459-A/MT, Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 Processo n.º 759-02.2015.811.0019

Código n.º 25692

Vara Única

SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por EVANDRO BATISTA GIANEZINI em face de HASSUDA 

COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA – ME e CARLOS 

ERNESTO AUGUSTIN- SEMENTES PETROVINA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

À vista da certidão de ref. 55, verifico que a parte autora, pessoalmente 

intimada para promover o andamento do processo, deixou transcorrer o 

prazo in albis. Frise-se, inclusive, que houve determinação para que a 

parte autora desse prosseguimento ao feito, promovendo as diligências 

necessárias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte autora para promover os atos processuais que lhe competia, 

quedou-se inerte, atraindo assim a necessária extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 04 de junho de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23685 Nr: 9-97.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM – em que o acusado 

ROMÁRIO BORGES foi condenado nas sanções dos delitos previstos nos 

arts. 129, § 9º (três vezes), na forma do art. 71, do Código Penal 

Brasileiro, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06; e art. 147, caput, também do 

Código Penal Brasileiro; e art. 21, do Decreto-Lei

nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).

Intimado, o acusado manifestou o interesse em recorrer da sentença 

penal, sendo a irresignação devidamente recebida, conforme decisão de 

ref. 140. Ato contínuo, a d. Advogada nomeada e o Ministério Público 

apresentaram as devidas razões e contrarrazões recursais, sendo 

certificado a intempestividade, tão somente, da peça ministerial.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Sabe-se que a apresentação extemporânea das peças que 

consubstanciam o recurso traduz mera irregularidade, a qual não implica 

no reconhecimento da irresignação interposta. Este, inclusive, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, conforme se extrai 

do julgamento da apelação criminal n. 0001314-53.2015.8.11.0040 - 

89099/2016 (TJMT - Ap 89099/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

10/11/2016).

Ademais, as contrarrazões recursais se limitam a contraditar o recurso 

interposto, sendo reservada a apelação criminal para os casos em que se 

pretenda buscar a reforma da sentença. [...] (TJMT, AP nº 49208/2006).

Portanto, considerando que o recurso atendeu as diretrizes insculpidas no 

art. 600 e seguintes do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689, 

de 3 de outubro de 1941), DETERMINO a remessa do E. Tribunal de 

Justiça, para o devido processamento e julgamento da irresignação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38047 Nr: 2555-57.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Natália Emanoeli Gaúna Barbosa e outras, 

representadas por Simone Aparecida Gaúna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éder Fernandes dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DOROTI DENICOLO - 

OAB:18589

 Vistos e examinados os presentes autos de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, registrados sob nº 2555-57.2017.811.0019, Código 38047, 

proposta pela(o) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de EDER FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA.

S E N T E N Ç A

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE 

PRESTAR ALIMENTOS - proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de EDER FERNANDES DOS SANTOS 

BARBOSA.

Como se depreende dos autos, foi informado pelo requerido o pagamento 

do débito em questão (ref. 59), sendo o Parquet favorável a extinção pelo 

pagamento.

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Decorrido “in albis” o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público. Custas na forma da gratuidade da justiça.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10513 Nr: 670-86.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 66, II, "a" da Lei n. 

7.210/84 (Lei de Execuções Penais), DECLARO A UNIFICAÇÃO DAS 

PENAS IMPOSTAS ao reeducando MARCOS RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO.Por fim, considerando a elaboração do respectivo cálculo que 

segue anexo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8228 Nr: 380-42.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Jair Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 66, II, "a" da Lei n. 

7.210/84 (Lei de Execuções Penais), DECLARO A UNIFICAÇÃO DAS 

PENAS IMPOSTAS ao reeducando PAULO JAIR RAMOS.Por fim, 

considerando a elaboração do respectivo cálculo que segue anexo, 

DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) 

Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao 

representante do Ministério Público, que figura/atua como custos 

legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a 

fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 

257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se dará com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 04 de junho de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34781 Nr: 1042-54.2017.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ester de Oliveira Dorta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Assim sendo, DECLARO incompetente o Juízo da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, e determino sejam os autos remetidos à Comarca de 

Tabaporã/MT, em razão do domicílio da responsável da adolescente.Dê-se 

baixa na distribuição.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Às providencias.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-19.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

R.MARTINS DE SOUSA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

R.MARTINS DE SOUSA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VELLAR INSTALACOES ELETROMECANICAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: São 

Félix do Araguaia Data: 24/07/2018 Hora: 16:00 (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136590 Nr: 122-86.2017.811.0017

 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: Martiniana Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), 

os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF. Considerando os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo permitido 

ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos do 

parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de sua realizaçãoO 

perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.O Perito deverá informar a este 

Juízo e as Partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o 

local de realização da perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para 
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desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Deixo para 

marcar audiência de instrução e julgamento, se for necessária, para o 

momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais,Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21071 Nr: 1975-77.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Maria dos Santos Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), 

os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF. Considerando os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo permitido 

ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos do 

parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização do médico perito, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de sua realização. 

O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da perícia (art. 

474, do NCPC).Intime-se o perito para desempenhar o encargo, com as 

advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, 

inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e 

contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para 

se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Sem prejuízo, DETERMINO a 

realização de Estudo Socioeconômico da parte autora a ser realizado pelo 

Conselho Tutelar e Assistente Social credenciada ao Juízo, que deverá 

atentar-se aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

concernentes à situação socioeconômica na qual a requerente está 

inserida, cujo laudo deverá ser aportado aos autos em 30 (trinta) dias. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, voltem-me 

conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17120 Nr: 1796-17.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Pereira Javaé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 40/41, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, JOÃO CARLOS PEREIRA 

JAVAE (CPF. 535.541.241-68), devidamente citadas em fls. 30-V, até o 

valor indicado em fls. 43, o que deverá ser efetivado por meio de penhora 

on line, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6651 Nr: 8-27.1992.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira da Silva, Joaquim Jorge de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 156/158, para o fim 

de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas 

ou aplicações financeiras da parte executada, JOÃO FERREIRA DA SILVA 

(CPF. 189.640.281-04) e JOAQUIM JORGE DE MELO (CPF 211.322.081-49) 

devidamente citados em fls. 17-verso, até o valor indicado em fls. 163, o 

que deverá ser efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13765 Nr: 586-62.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Missias Inácio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:2376/MT, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratando-se de benefício assistencial por invalidez (LOAS), imprescindível 

a realização de prova médica pericial e a realização de estudo 

socioeconômico.

 Assim, NOMEIO o médico perito Dr. Raony Almeida Barroso (CRM 

9626/MT) para realizar a perícia médica, que para o desempenho de sua 

função poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo 

com exames e quaisquer peças que entender pertinentes.

 Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), 

os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF.

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização.

 O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da perícia (art. 

474, do NCPC).

Intime-se o perito para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição inicial e 

contestação.
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Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para se 

pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§1.º, do CPC.

Decorrido o prazo para as partes sem pedido de complementação ou 

esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais 

junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF.

 Sem prejuízo, DETERMINO a realização de Estudo Socioeconômico da 

parte autora a ser realizado pelo Conselho Tutelar e Assistente Social 

credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, concernentes à situação socioeconômica na 

qual a requerente está inserida, cujo laudo deverá ser aportado aos autos 

em 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17114 Nr: 1817-90.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Bezerra de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 57, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, GUIOMAR BEZERRA DE 

CASTRO (CNPJ 03.252.012/0001-00), devidamente citada em fls. 53-V, até 

o valor indicado em fls. 58, o que deverá ser efetivado por meio de 

penhora on line, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Ademais, atente-se a Serventia para que todas as intimações/publicações 

sejam feitas em nome do procurador subscritor da petição de fls. 57.

Às providências, expedindo-se o necessário, voltando-me conclusos em 

momento oportuno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42230 Nr: 2524-48.2014.811.0017

 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: Teófilo Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, NOMEIO o médico perito Dr. Raony Almeida Barroso (CRM 

9626/MT), para realizar a perícia médica, que para o desempenho de sua 

função poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo 

com exames e quaisquer peças que entender pertinentes. Tratando-se de 

parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e âmbito de jurisdição 

delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), os honorários 

correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução n.º 

305/2014 – CJF. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de 

laudo circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio 

ficará por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de 

imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.O perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e 

as Partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de 

realização da perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para 

desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17000 Nr: 1670-64.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Pinheiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885, Taísa Esteves Matsubara Sanches - OAB:11.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 86, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, JACI PINHEIRO DOS SANTOS 

(CPF 284.234.969-53), devidamente citada em fls. 51, até o valor indicado 

em fls. 87, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on line, via 

BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Ademais, atente-se a Serventia para que todas as intimações/publicações 

sejam feitas em nome do procurador subscritor da petição de fls. 86.

Às providências, expedindo-se o necessário, voltando-me conclusos em 

momento oportuno.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6713 Nr: 27-91.1996.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Luiz da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Cristina Marques 

Alves Fonseca - OAB:7332-MT, Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 242/243, para o fim 

de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas 

ou aplicações financeiras da parte executada, OSMAIR LUIZ DA MOTA 

(CPF 050.023.031-53), devidamente citada em fls. 53-V, até o valor 

indicado em fls. 244, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on 

line, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Ademais, atente-se a Serventia para que todas as intimações/publicações 

sejam feitas em nome do procurador subscritor da petição de fls. 242/243.

Às providências, expedindo-se o necessário, voltando-me conclusos em 

momento oportuno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134061 Nr: 848-94.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Terezinha Souza, Kelli Vendrusculo de 

Cordova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 48, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, MARLI TEREZINHA SOUZA 

(CPF. 244.693.000-04) e KELLI VENDRUSCULO DE CORDOVA (CPF 

007.487.190-08), devidamente citadas em fls. 48, até o valor indicado em 

fls. 55, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on line, via 

BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Às providências, expedindo-se o necessário, voltando-me conclusos em 

momento oportuno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34474 Nr: 512-32.2012.811.0017

 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: JAdS, JDDA, AGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual, para manifestar no 

presente feito, pelo prazo legal, haja vista haver interesse de menor no 

pleito, com supedâneo ao art. 178, II do CPC.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11244 Nr: 2182-52.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Nilza Fonseca Portugal, Elber José 

Duarte Portugal, Rosemir Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Gerson da Silva Oliveira - OAB:8350/MT, Ildo de Assis 

Macedo - OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270, João Celestino Batista Neto - OAB:11367, Luciana 

Joanucci Motti - OAB:MT7.832, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, 

Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:MT9.259, Saionara Mari - 

OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Takatsuka - 

OAB:43638/SP, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970-MT

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão da execução, pelo prazo de 01 (um) ano, 

atentando a Exequente para a necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito.

 Ressalto ainda, que durante o período descrito acima se suspenderá a 

prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo assinalado, nova vista ao Exequente.

Por fim, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado e 

transferido às fls. 266/266-v, conforme requerido na petição retro.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21130 Nr: 2034-65.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Rezende de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segundo orientação firmado pelo STF no julgamento do RE 631240/MG, 

quanto a necessidade de prévio requerimento administrativo, como regra 

de transição deve ser oportunizado a parte autora que o vício seja 

sanado.

 Em vista disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, proceda ao requerimento administrativo do benefício previdenciário 

pleiteado, juntando aos autos o respectivo comprovante, sob pena de 

extinção do feito sem exame do mérito por ausência de interesse de agir.

 Cumprida a determinação supracitada, intime-se a Autarquia requerida 

para se manifestar sobre o pedido em 90 (noventa) dias e/ou apresentar 

contestação de mérito no prazo legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144058 Nr: 1350-62.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS, GSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40366 Nr: 986-32.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdio Antonio Buziquia e Outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa para INTIMARÇÃO da parte 

autora, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 20944 Nr: 1848-42.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alves de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito, formulado em fls. 88, para que no 

prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta, o Requerente 

traga aos autos o prévio requerimento administrativo para a postulação do 

benefício pretendido.

Decorrido o prazo supramencionado, e não sendo atendida a 

determinação supramencionada, certifique-se a voltem-me conclusos.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135765 Nr: 2020-71.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Feito em ordem.

À serventia para que proceda o necessário a fim de se garantir a 

intimação das partes acerca das manifestações juntadas aos autos pelos 

leiloeiros.

Ademais, cumpra-se com eficiência o já determinado, visando o êxito 

necessário na realização de praceamento do bem penhorado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135434 Nr: 1794-66.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a suspensão do expediente no dia 

25/05/2018, conforme Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, a audiência 

designada para tal data fica redesignada para o dia 17/09/2018, às 17h 

(MT). Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados 

intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38266 Nr: 2090-93.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suiane Selestino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O

 Autos ID N.º 38266

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Defensor Público Substituto, João 

Batista Coelho de Araújo Neto, por meio do Ofício n° 83/2018/DPMT 

(anexo), no qual estará em gozo de férias no período compreendido entre 

04/06/2018 a 20/07/2018, resta prejudicada a presente oralidade 

designada neste período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 16/08/2018, às 

15h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139376 Nr: 2043-80.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Federal - Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perinácio Saylon de Andrade 

Lima - OAB:11.486/GO

 Autos ID N.º 139376

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 14/02/2019, às 

16h30min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141900 Nr: 84-40.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Evangelista Fernandes - 

OAB:TO 6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141900

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 14/02/2019, às 

14h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141450 Nr: 3358-46.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º 141450

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará participando da Oficina de 

Prevenção à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis ou 

Degradantes para Magistrados do TJ de Mato Grosso, nos dias 07 e 

08.06.2018, promovido pela ESMAGIS, bem como a necessidade de se 

ausentar desta Comarca no dia 06.06.2018, para fins de locomoção à 

cidade de Cuiabá – MT, restam prejudicadas as audiências designadas 

durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 14/02/2019, às 

17h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39511 Nr: 284-86.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalison Morais Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO/ 39.048

 Vistos. Defiro o pedido Ministerial, devendo os autos serem remetidos à 

Promotoria de Justiça para tal finalidade, pelo prazo legal. Ante as 

ausências registradas, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 20 de 

março de 2019, às 13h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias. 

Expeça-se missiva para oitiva da testemunha Jailson de Souza Moura à 

Comarca de Água Boa – MT para sua inquirição. Intime-se a defesa para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o atual e correto endereço da 

testemunha Wilson da Conceição Silva, sob pena de preclusão de sua 

oitiva. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45389 Nr: 1673-72.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 Vistos. Defiro o requerido pelo membro Ministerial, devendo os autos 

serem remetidos à Promotoria de Justiça para tal finalidade, pelo prazo 

legal. Ante as ausências registradas, bem como o momento da atual 

situação em que se encontra a população brasileira, de limitações 

enfrentadas em diversas áreas, inclusive a locomoção diante da greve 

dos caminhoneiros, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 09 de abril 

de 2019, às 15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias. 

Saem os presentes pessoalmente intimados. Intimem-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43795 Nr: 747-91.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre José Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID N.º 43795

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Promotor de Justiça Substituto, Jairo 

José de Alencar Santos, por meio do Ofício n° 549/2018-PJSFA (anexo), 

no qual estará em gozo de férias e compensatórias no período 

compreendido entre 19/06/2018 a 04/07/2018, bem como estará 

participando do Curso de Cidadania na Capital deste Estado (Cuiabá – MT) 

entre os dias 05 e 06/07/2018, restam prejudicadas as audiências 

designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 21/03/2019, às 

13h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143194 Nr: 801-52.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Fernandes Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime L. Nascimento - 

OAB:OAB/SP n° 11289

 Autos ID N.º 143194

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Promotor de Justiça Substituto, Jairo 

José de Alencar Santos, por meio do Ofício n° 549/2018-PJSFA (anexo), 

no qual estará em gozo de férias e compensatórias no período 

compreendido entre 19/06/2018 a 04/07/2018, bem como estará 

participando do Curso de Cidadania na Capital deste Estado (Cuiabá – MT) 

entre os dias 05 e 06/07/2018, restam prejudicadas as audiências 

designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 31/01/2019, às 

17h00min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43795 Nr: 747-91.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre José Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID 43795

Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 47, nomeando o D. Advogado Militante nesta 

Comarca, Dr. Rogério Caetano de Brito para patrocinar a defesa do réu 

Alexandre José Lima de Oliveira, registrando que os honorários serão 

arbitrados ao final da demanda

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 29 de novembro de 2016.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito
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Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61062 Nr: 943-41.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones da Silva Ribeiro, Silvano Santana da 

Silva, Sebastião Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O, 

KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002, Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º do 

artigo 403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62618 Nr: 242-46.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51801 Nr: 1291-35.2012.811.0098

 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: REGINALDO ANTONIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDOCI FERNANDES MARQUES 

e CLEONICE DE SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly Aparecida Storti 

Assunção - OAB:21240, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Autos: 1291-35.2012.811.0098

Código: 51801

Vistos.

Trata-se de ação de inventário ajuizada por REGINALDO ANTONIO 

MARQUES, na qualidade de herdeiro e inventariante do Espólio de 

CLEMENTE FERNANDES MARQUES e CLEONICE DE SOUZA MARQUES, 

todos qualificados nos autos.

Apresentada as primeiras declarações (fls. 27-29), juntamente com 

planilha de partilha dos bens, o Inventariante à fl. 30, requer autorização 

para transferência dos bovinos conforme plano de partilha, mediante 

intimação dos herdeiros.

Posteriormente, às fls. 54-57, o autor pugna pela juntada do instrumento 

de procuração do novo patrono e requer a desistência e extinção da 

ação, tendo em vista que promoverá o inventário pela via administrativa, 

considerando que todos os herdeiros são maiores.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos da Lei Federal n.º 1.060/1950 e artigo 98 do Código de Processo 

Civil.

O pedido de desistência da presente ação para proceder de forma 

extrajudicial, é o exercício regular de um direito garantido pela lei 11.441 de 

2007, portanto, o seu deferimento é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço o pedido de desistência pela parte autora e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil.

 CONDENO a Requerente nas custas processuais, se houver (art. 90 do 

CPC).

Sem verbas de sucumbência, ante a natureza da ação.

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26161 Nr: 536-84.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Justina de Jesus França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas de 

Oliveira - OAB:1378955

 Autos nº. 536-84.2007.811.0098.

Código nº. 26161.

 Vistos.

Cuida-se de ação Previdenciária ajuizada por Maria Justina de Jesus 

França, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

Intimada, pessoalmente, para promover o necessário ao andamento do 

feito, a parte autora manifestou-se pela extinção do presente feito, visto 

que o débito discutido no feito já foi devidamente liquidado (fl. 168).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a manifestação 

em folha nº. 168, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23143 Nr: 14-91.2006.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Aparecida Pinaffi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Lacerda Aleodim 

Campos - Procurador Federal - OAB:

 AUTOS Nº. 14-91.2006.811.0098.

CÓDIGO Nº. 23143.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Olga Aparecida Pinafi 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 À fl. 233/234, manifestação da parte requerida apresentando os cálculos 

atualizados, assim, a requerente em folha nº. 238 concordou com os 

cálculos trazidos pelo requerido, pleiteando sua homologação e expedição 

do RPV.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.
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Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que em fls. 233/234, que a parte requerida 

apresentou os cálculos, e a folha nº. 238 a parte autora concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 100.371,47 (cem mil trezentos e 

setenta e um reais e quarenta e sete centavos) referente às verbas 

pretéritas.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado às fl. 233/234, no 

valor R$ 100.371,47 (cem mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e 

sete centavos) referente às verbas pretéritas.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27120 Nr: 495-83.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rodrigo Victorino - 

OAB:

 Autos: 495-83.2008.811.0098

Código: 27120

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59515 Nr: 1636-59.2016.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): J.M VIANA & CIA LTDA - ELÉTRICA SÃO 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 AUTOS Nº. 1636-59.2016.811.0098.

CÓDIGO Nº. 59515.

Vistos.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55729 Nr: 441-73.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Estefania dos Santos Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 441-73.2015.811.0098

Código: 55729

Vistos.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por CATARINA 

ESTEFANIA DOS SANTOS AZEVEDO, pleiteando aposentadoria rural por 

idade, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

todos qualificados nos autos.

Aportou-se aos autos o petitório autoral de fls. 65-67, requerendo a 

reabertura do prazo recursal, sob a alegação de que após ser proferida a 

sentença (fls. 59-62) e intimação quanto à referida decisão em 

13/10/2017, não conseguiu acesso aos autos junto à Vara Única deste 

Juízo pelo motivo de remessa/carga do mesmo à parte Requerida/INSS.

Compulsando os autos e documentos acostados pela nobre peticionante, 

vislumbra-se que razão lhe assiste, justificando e autorizando o seu pleito.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido da Requerente, às fls. 65-67, e 

determino a devolução do prazo recursal à Autora quanto a sentença de 

fls. 59-62, forte no art. 221, do CPC e em observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58251 Nr: 678-73.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Lopes Merizio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Nazaro Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alexandre Maiorquim - 

OAB:8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 AUTOS Nº. 678-73.2016.811.0098.

CÓDIGO Nº. 58251.

Vistos.

DETERMINO a intimação do embargado, na pessoa de seu representante 

legal, para que se manifeste requerendo o que entender direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56740 Nr: 1092-08.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Merízio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1092-08.2015.811.0098

Código: 56740

Apenso: 58173

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no feito em apenso.

Defiro o pedido de fl. 63, para que as intimações e notificações sejam 

doravante realizadas, exclusivamente, em nome dos doutos advogados 

Dr. Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 5.871 e Dra. Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins – OAB/MS 12.002.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58253 Nr: 680-43.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidio Merízio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alexandre Maiorquim - 

OAB:8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claúdia Damaceno - 

OAB:15654/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15359-B, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498

 Pelo exposto, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 330, I, III, §1º e art. 485, I, IV, VI, 

todos do Código de Processo Civil.Condeno a embargante ao pagamento 

das custas e despesas processuais.Não há condenação em honorários 

advocatícios sucumbenciais.Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P.R.I. Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 22 de Maio de 

2108.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52455 Nr: 575-71.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Izidoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 575-71.2013.811.0098.

CÓDIGO Nº. 52455.

Vistos.

 Cuida-se de Embargos de Declaração manejados por VILMA IZIDORO DA 

SILVA, alegando que houve contradição em decisão de folhas nº. 

142/144.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Ademais, tendo em vista que fora interposto recurso de apelação pela 

requerida, abre-se vistas a parte requerente para contrarrazoar, no prazo 

legal, após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52813 Nr: 910-90.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues, Fransérgio 

Rojas Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Paula Regina 

Cardoso - OAB:15506/MT, Paulo Rogério dos Santos Bachega - 

OAB:13184

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada A PARTE REQUERIDA PARA QUE APRESENTE ALEGAÇÕES 

FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61023 Nr: 919-13.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar a impugnação à contestação no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63107 Nr: 555-07.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 555-07.2018.811.0098Código: 63107Vistos.SEBASTIÃO 

CEBALHO, devidamente qualificado na peça basilar ajuíza Ação de 

procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, pleiteando auxilio doença e aposentadoria rural por , a meu ver a 

parte autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu de Assistência 

Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário.Da tutela de 

urgência.Com relação ao pedido de tutela de urgência, por ora, 

INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos 

requisitos legais (art. 300, do CPC).Com efeito, por ora, não está 

demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora 

recomendando-se aguardar o contraditório.Ademais, não se evidencia a 

plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, 

bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de 
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difícil reparação. . Indefiro, pois o pedido, sendo certo a tutela, na forma do 

“art. 296, do CPC, poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. 

[...]” Da designação de audiência de conciliação e mediação.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.CITE-SE a autarquia requerida mediante remessa eletrônica dos 

autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 

22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63108 Nr: 556-89.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Fernanda Cebalho Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 556-89.2018.811.0098Código nº. 63108Vistos.MILENA 

FERNANDA CEBALHO NUNES, devidamente qualificada na peça basilar, 

ajuíza Ação de procedimento Comum em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e tutela provisória de urgência.Sustenta, em 

apertada síntese, que a parte requerente, é pobre na acepção jurídica do 

termo, que fora diagnosticada e em tratamento de EPLEPSIA (CID G-40), 

portanto sem condições laborais para prover o próprio sustento. Requer o 

deferimento, a assistência judiciária gratuita e a tutela provisória de 

urgência em caráter liminar, bem como que seja julgada totalmente 

procedente a presente ação, condenando a parte requerida a conceder o 

. Logo, ou seja, o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões 

que postergam a participação em contraditório, se convence que a 

probabilidade do direito pertencer ao requerente é maior do que a 

improbabilidade, não se tratando de um juízo pertinente ao próprio 

julgamento da lide.Da análise dos autos, observa-se que a autora, mesmo 

que temporariamente, fora diagnosticada com quadro clinico de EPLEPSIA 

(CID G-40), Assim sendo, estando devidamente preenchidos os requisitos 

legais e necessários, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e 

com esteio no artigo 201, I da Constituição Federal, DEFIRO o pedido da 

Tutela de urgência, para tanto, encaminhado, para tanto, juntamente com 

os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. Da audiência 

de conciliação e mediação.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.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63135 Nr: 573-28.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silveli Justina França Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previ Porto - Fundo Municipal de Previdencia 

Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 573-28.2018.811.0098Código: 63135Vistos.SILVELI JUSTINA 

FRANÇA ALVES, devidamente qualificada na exordial, ajuíza Ação de 

procedimento comum em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DE PORTO ESPERIDIÃO-MT - PREVIPORTO, autarquia municipal, 

pleiteando a concessão do benefício de auxilio doença e aposentadoria 

por invalidez, bem como requer o benefício da justiça gratuita e tutela 

antecipada de urgência.Sustenta na peça inaugural, em apertada .Juntou, 

com a inaugural, os documentos às fls. 17-148.É o breve relato. Assim, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e, para tanto, DETERMINO que a PREVI 

PORTO – autarquia municipal de Porto Esperidião MT, restabeleça e 

mantenha o benefício de auxilio doença à autora, tendo por base as várias 

pericias realizadas anteriormente, sem prejuízo do décimo terceiro salário, 

desde a intimação da presente decisão, por entender, estarem 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal.Consigno que a tutela ora deferida poderá ser objeto 

de revogação/alteração a qualquer tempo no curso do processo.Intime-se 

a Requerida, para que restabeleça/implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de 

multa diária, oportunamente aplicada, sem prejuízos das demais 

penalidades inerentes. Por ser a parte Requerida pessoa jurídica de direito 

público, autarquia municipal, a qual não pode transacionar sobre o direito 

em questão, deixo de designar a audiência de conciliação prevista art. 334 

do Código de Processo Civil. Cite-se a Requerida, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 

183 e art. 335 do CPC, fazendo-se constar, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 22 de maio de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 61028 Nr: 924-35.2017.811.0098

 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: Gilmar Luiz Kischner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12.529/ES

 Cód. 61028

Cite(m)-se o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, 

para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as 

provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os 

efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, 

discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 

509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, intime(m)-se o 

(a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas 

que pretende (m) produzir.

Tendo em vista a liquidação da Requerida (Art. 655 e seguintes do 

Decreto-Lei nº 1.608/39) e do bloqueio de todos os seus bens e valores, 

oficie-se diretamente à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, AC, para 

que proceda com a reserva de crédito objeto da presente liquidação de 

sentença diretamente nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, tudo com o objetivo de possibilitar o 

ressarcimento do valor e o retorno do liquidante ao estado que se 

encontrava antes da avença com a liquidada, conforme previsto no item 

“a” da sentença proferida na mencionada ação coletiva.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião – MT, 04 de outubro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 61024 Nr: 920-95.2017.811.0098

 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: Simplicio Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12.529/ES

 Cód. 61024

Cite(m)-se o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, 
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para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as 

provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os 

efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, 

discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 

509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, intime(m)-se o 

(a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas 

que pretende (m) produzir.

Tendo em vista a liquidação da Requerida (Art. 655 e seguintes do 

Decreto-Lei nº 1.608/39) e do bloqueio de todos os seus bens e valores, 

oficie-se diretamente à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, AC, para 

que proceda com a reserva de crédito objeto da presente liquidação de 

sentença diretamente nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, tudo com o objetivo de possibilitar o 

ressarcimento do valor e o retorno do liquidante ao estado que se 

encontrava antes da avença com a liquidada, conforme previsto no item 

“a” da sentença proferida na mencionada ação coletiva.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião – MT, 04 de outubro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 61025 Nr: 921-80.2017.811.0098

 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: Josenia Fátima Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12.529/ES

 Cód. 61025

Cite(m)-se o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, 

para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as 

provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os 

efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, 

discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 

509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, intime(m)-se o 

(a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas 

que pretende (m) produzir.

Tendo em vista a liquidação da Requerida (Art. 655 e seguintes do 

Decreto-Lei nº 1.608/39) e do bloqueio de todos os seus bens e valores, 

oficie-se diretamente à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, AC, para 

que proceda com a reserva de crédito objeto da presente liquidação de 

sentença diretamente nos autos da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, tudo com o objetivo de possibilitar o 

ressarcimento do valor e o retorno do liquidante ao estado que se 

encontrava antes da avença com a liquidada, conforme previsto no item 

“a” da sentença proferida na mencionada ação coletiva.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião – MT, 04 de outubro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29157 Nr: 205-97.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creonice Hansen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso David Antunes - 

OAB:1141/BA, Maria Carolina da Fonte de Albuquerque - 

OAB:20795-PE, Patrícia Antunes Fernandes - OAB:26397-PE, 

Vinicius Mauricio Almeida - OAB:10445/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a EXECUTADA PARA QUE SE MANIFESTE, NO PRAZO DE 10 

(DEZ)DIAS, SOBRE A PETIÇAO DO EXEQUENTE DE FLS. 227/229, MAIS 

PRECISAMENTE SOBRE O REMANESCENTE NO VALOR. 11.060,20 (ONZE 

MIL, SESSENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51239 Nr: 3204-33.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Henrique Procopio dos Reis, LEVY DE 

OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

REF: 110: Trata-se de Embargos de Declaração alegando contradição na 

sentença proferida no tocante à quantidade e natureza de droga 

apreendida em poder dos réus.

Entretanto, não há contradição visto que a informação contida da 

dosimetria foi extraída de fl. 78 dos autos, conforme já mencionado na 

própria sentença.

Assim, REJEITO os embargos opostos, visto a ausência de contradição.

 Sem prejuízo, faculto à parte ré a interposição do recurso próprio que 

ataque o mérito da sentença (Apelação).

Int.

Secretaria: Providenciar os atos pendentes de secretaria, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 787-15.2014.811.0080

 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: ALDARIS PEREIRA SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER à parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do 

art. 33 e 61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e um por cento) 

sobre o salário de benefício, nunca inferior a um salário mínimo, que 

deverá ser pago mensalmente pelo instituto réu, desde a Data de Entrada 

do Requerimento administrativo (DER), com incidência de correção 

monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora 

calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o 

ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo final 

(DCB) a data da publicação desta sentença, na forma do artigo 1-F da Lei 

9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência 

Social.Presentes, ainda, os requisitos para concessão da tutela provisória, 

considerando a conclusão lançada na sentença (probabilidade do direito) 

e o risco de dano (considerando que se trata de verba que visa ao 
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sustento da autora), razão pela qual CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA em 

favor da parte autora, determinando-se seja oficiado ao INSS para 

cumprimento imediato, sob pena de multa diária a ser fixada 

oportunamente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Os valores atrasados deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com 

os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada 

vencimento. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos 

termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com 

URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 1137-42.2010.811.0080

 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: Vilma Maria Polita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:210219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não se desincumbiu a autora de seu ônus probatório quanto aos 

fatos constitutivos de seu alegado direito. Ante o exposto, resolvo o mérito 

e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43159 Nr: 2122-98.2016.811.0080

 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: WANDERLEI DUARTE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43.919/MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:17671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes para que, no prazo de 

15 dias, se manifestem sobre o laudo pericial de ref. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34347 Nr: 1329-33.2014.811.0080

 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: NAIR NEIMAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida em implantar o benefício de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, inclusive 13.º 

salário, a contar da data de 04/04/2018 (data da juntada do laudo pericial), 

na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 

(STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 27/03/2018).Presente os requisitos legais 

neste momento processual, CONCEDO a tutela provisória de urgência 

antecipada incidental, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, e DETERMINO que a requerida providencie a implantação do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez a à parte autora, sob pena 

de arbitramento de multa cominatória pelo eventual descumprimento da 

obrigação.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 

8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido no valor 

de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social.Os valores atrasados deverão ser corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices 

previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada vencimento. 

Oficie-se ao INSS (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço 

Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) para que promova a conversão 

em folha de pagamento do benefício concedido nestes autos, no prazo de 

30 dias contados da intimação, sob pena de multa diária a ser 

oportunamente fixada. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 

(um mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância 

superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52685 Nr: 3968-19.2017.811.0080

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD2O

 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:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu advogado, para que 

compareça em Cartório para retirar a via original da Certidão de casamento 

retificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 781-08.2014.811.0080

 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: PEDRO KARNOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o 

art. 85, §2º e §3º, do Novo Código de Processo Civil, observada a 

gratuidade de justiça.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14754 Nr: 723-15.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cassia Machado

 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
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13312 Nr: 442-93.2007.811.0080

 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: Zizi Alves de Oliveira

 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.: 32225 Nr: 1009-17.2013.811.0080

 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: Ivani Clementino Machado Dalmolin

 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.: 30038 Nr: 944-90.2011.811.0080

 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: ILSON MENDES CORREA

 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.: 17961 Nr: 1150-41.2010.811.0080

 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: Guilherme Rosa de Oliveira, Luciana Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124

 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.: 15051 Nr: 1018-52.2008.811.0080

 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: EGIDIO SELFREDO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 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.: 13053 Nr: 149-26.2007.811.0080

 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: Edmundo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 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
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 Cod. Proc.: 12326 Nr: 840-74.2006.811.0080

 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: Claudimira Ferreira dos Santos

 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.: 18914 Nr: 711-93.2011.811.0080

 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: IRACEMA COLOSPE DA SILVA

 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.: 17238 Nr: 425-52.2010.811.0080

 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: Aurino Martins de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JUSTINO DA SILVA - 

OAB:4.908-B, 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.: 14788 Nr: 753-50.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alicio José Rauber

 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.: 13978 Nr: 1116-71.2007.811.0080

 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 Dias de Paiva

 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.: 13251 Nr: 349-33.2007.811.0080

 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: NAILDA SEBASTIANA MARTINS LIMA

 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:12.501-A

 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
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 Cod. Proc.: 13128 Nr: 218-58.2007.811.0080

 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: Willian Pereira de Brito, Adolfo Pereira de Brito

 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.: 11815 Nr: 374-80.2006.811.0080

 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: Nelson Ziesmann

 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.: 31514 Nr: 302-49.2013.811.0080

 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: Orlantina Rodrigues Arantes

 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.: 15652 Nr: 281-15.2009.811.0080

 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: JEOVA RODRIGUES

 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.: 51810 Nr: 3418-24.2017.811.0080

 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: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDF, MPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 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 promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Busca 

e Apreensão a ser desentranhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51793 Nr: 3406-10.2017.811.0080

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via DJE, para que promova o recolhimento complemento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado. (OBS.: Mandado de 

Busca e Apreensão são 2(dois) atos a serem cumpridos, no entanto foi 

retirada a guia de apenas 1(um) ato). Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52158 Nr: 3657-28.2017.811.0080
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 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Vinissios Jazinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via DJE, para que promova o recolhimento complemento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado. (OBS.: Mandado de 

Busca e Apreensão são 2(dois) atos a serem cumpridos, no entanto foi 

retirada a guia de apenas 1(um) ato). Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53922 Nr: 4838-64.2017.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MOREIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDARTA STACIARINI ROCHA - 

OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via DJE, para que promova o recolhimento complemento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado. (OBS.: Mandado de 

Execução são 3(três) atos a serem cumpridos, no entanto foi retirada a 

guia de apenas 1(um) ato). Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 001/2018/DF.

O Excelentíssimo Doutor Thalles Miranda Rezende de Britto, Meritíssimo 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de 

Ribeirão Cascalheira-MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO à decisão proferida no Pedido nº 94/2016 – CIA 

0125488-26.2016.8.11.0000 de 19 de abril de 2018, que autorizou esta 

Comarca a realizar o Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários, 

Torna Público, para ciência dos interessados, a abertura do Processo 

Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Superior nesta 

Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT,

 CONSIDERANDO que o processo seletivo e demais procedimentos serão 

regidos de acordo com o Edital nº 014/2012/GSCP, de 16.05.2012, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - MT nº 8.813 em 

17.05.2012.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Torna pública a abertura do Processo Seletivo para recrutamento de 

Estagiários de Nível Superior para o Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira.

1.2 A Comissão de Apoio ao processo Seletivo é composta pelos 

servidores VALCIR FRANCISQUETI, matricula 10.818, Gestor Geral e 

DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN, mat. 25.678, GESTORA 

ADMINISTRATIVO 3, sob a presidência do primeiro.

1.3 O processo seletivo visa à formação de cadastro de reserva para 

preenchimento de vagas para nível superior no quadro de estagiários 

remunerados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Comarca de 

Ribeirão Cascalheira-MT.

1.4 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 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 farão jus a uma bolsa-auxilio de R$ 920,84 (novecentos 

e vinte reais e oitenta e quatro centavos) para estudantes de nível 

superior.

1.10 Nos termos do art. 29 da Resolução nº 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, é assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 

158,40 (Cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

 1.11 Todos os estagiários na vigência do Termo de Compromisso de 

Estágio terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento 

da apólice será de responsabilidade da empresa de operacionalização de 

Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da Resolução nº 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011.

1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução nº 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 por 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 nº 11.788, de 25/09/2008.

2. REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO

2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou 

privadas de educação superior.

2.2 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente 

matriculados em Instituições Públicas, Privadas, Universidades e 

Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o segundo semestre 

do ensino superior.

 3. DA INSCRIÇÃO

3.1 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do Foro 

da Comarca de Ribeirão Cascalheira, sito na Avenida Padre João Bosco, 

nº 2.310, Centro, das 12h às 18h (MT), com inicio em 11/06/2018 à 

16/07/2018.

3.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

3.3 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local de realização das provas.

3.4 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará do edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizado no site deste Tribunal www.tjmt.jus.br, na data provável de 

20/07/2018.

4. DO EXAME DE SELEÇÃO

4.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 

05 de agosto de 2018, das 08h às 11h (MT). A confirmação da data e as 

informações sobre os locais de prova serão divulgados oportunamente, 

por ocasião do encerramento das inscrições, no Diário da Justiça 

Eletrônico e disponibilizado no mural do Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira.

4.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munida 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.

4.3 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.

4.4 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de Eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

4.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que 
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autenticada, nem protocolo do documento.

4.6 A prova terá a duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante do anexo I 

do presente Edital.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão 

disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

5.2 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do 

processo seletivo no Edital nº 014/2012/GSCP. 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, Valcir Francisqueti – Gestor 

Geral que digitei.

Ribeirão Cascalheira, 04 de junho de 2018.

 THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL SUPERIOR (Administração, Gestão Pública, Gestão de Pessoas, 

Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, 

Economia e Tecnologia da Informação)

PORTUGUÊS (10 questões)

01) Ortografia Oficial.

02) Acentuação Gráfica.

03) Flexão Nominal e Verbal;

04) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.

05) Emprego de Tempos e Modos Verbais

05) Vozes do Verbo.

06) Concordância Nominal e Verbal.

07) Regência Nominal e Verbal.

08) Ocorrência de crase.

09) Pontuação.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA (10 questões)

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.

RACIOCÍNIO LÓGICO (10 questões)

Afirmação e negação no conjunto dos números reais, nas proposições, 

nas sentenças abertas e nas operações em conjuntos. Raciocínio 

Matemático, Lógico-Numérico e Lógico-Quantitativo. Raciocínio 

Lógico-Matemático em atividades que envolvem máximos e mínimos de 

funções, na teoria dos conjuntos, no sistema de numeração decimal. 

Sucessões. Progressão Aritmética. Progressão Geométrica. Probabilidade. 

Regra de três simples e composta.

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) (10 questões)

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): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34371 Nr: 1606-86.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA QUANTUM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO AUGUSTO AMORIM 

MESQUITA - OAB:4.012/GO, Hélcio Castro e Silva - OAB:GO/4.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Considerando-se que o ato jurídico que a parte autora pretende seja 

declarado nulo (“sentença” datada de nos autos de código 32269 de fls. 

189/190) já foi devidamente apreciado e decidido pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso em sede de recurso de apelação, não há razão para o 

prosseguimento deste feito.

 Ademais, ressalto que a demanda foi proposta ainda no ano de 2013, ou 

seja, há quase 05 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.

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 das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53234 Nr: 290-62.2018.811.0079

 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: FERNANDO BRITO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENISA CELESTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, Marcio Castilho de Moraes - OAB:OAB-MS 7247, 

Rafael Ferreira da Silva - OAB:GO 43.919

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento integral da decisão proferida pelo E.TJMT, com 

a autorização concedida nos autos pricipais objetivando o efetivo 

cumprimento.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 818-33.2017.811.0079

 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: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DA COSTA NUNES - 

OAB:OAB/GO 11260

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento integral da decisão proferida pelo E.TJMT, com 

a autorização concedida nos autos pricipais objetivando o efetivo 

cumprimento.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46497 Nr: 816-63.2017.811.0079

 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: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana de Fátima dos Santos 

Souza - OAB:OAB/BA 31.037, ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Evandro Slongo - OAB:OAB/BA 23.194, Farouk Naufal - 

OAB:MT 2.371, MARCIO ROGERIO DE SOUZA - OAB:19.942 OAB/BA, 

Victor Oliveira de Lima - OAB:MT 17.649/O
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 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento integral da decisão proferida pelo E.TJMT, com 

a autorização concedida nos autos pricipais objetivando o efetivo 

cumprimento.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 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: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Vistos.

Antes do prosseguimento do feito e seu necessário saneamento, entendo 

prudente o célere e efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesta esteira, relembro que já foi determinado o cumprimento da ordem, 

logo em seguida à comunicação oficial via Malote Digital.

Entretanto, relatam os réus que o cumprimento da ordem não ocorreu em 

seus exatos termos, imputando à credora condutas que ocasionam 

embaraços à sua efetivação, a exemplo da entrega de Grãos com 

qualidade diversa daqueles arrestados.

Assim, por óbvio, muito embora o grão seja fungível, ressalte-se que a 

qualidade diversa ocasiona severo prejuízo financeiro aos réus, os quais 

não conseguirão obter o valor de mercado dos mesmos grãos que foram 

arrestados.

Portanto, AUTORIZO a contratação de auxiliar técnico de sua confiança, 

às suas expensas, podendo acompanhar as diligências, objetivando a 

devolução dos grãos arrestados, de modo que a qualidade e valor de 

mercado sejam similares e objetivem, essencialmente, o retorno ao statu 

quo.

Certifique-se na íntegra o cumprimento da ordem, inclusive fazendo 

menção à qualidade dos grãos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46270 Nr: 691-95.2017.811.0079

 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: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Vistos.

Antes do prosseguimento do feito e seu necessário saneamento, entendo 

prudente o célere e efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesta esteira, relembro que já foi determinado o cumprimento da ordem, 

logo em seguida à comunicação oficial via Malote Digital.

Entretanto, relatam os réus que o cumprimento da ordem não ocorreu em 

seus exatos termos, imputando à credora condutas que ocasionam 

embaraços à sua efetivação, a exemplo da entrega de Grãos com 

qualidade diversa daqueles arrestados.

Assim, por óbvio, muito embora o grão seja fungível, ressalte-se que a 

qualidade diversa ocasiona severo prejuízo financeiro aos réus, os quais 

não conseguirão obter o valor de mercado dos mesmos grãos que foram 

arrestados.

Portanto, AUTORIZO a contratação de auxiliar técnico de sua confiança, 

às suas expensas, podendo acompanhar as diligências, objetivando a 

devolução dos grãos arrestados, de modo que a qualidade e valor de 

mercado sejam similares e objetivem, essencialmente, o retorno ao statu 

quo.

Certifique-se na íntegra o cumprimento da ordem, inclusive fazendo 

menção à qualidade dos grãos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57188 Nr: 1903-20.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Ferreira, SILVIO MARIA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA MORGANNA SANTOS 

SILVA - OAB:21510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33188 Nr: 17-25.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVdR, VCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, Ministério Público do Estado de Mato Grosso - 

OAB:0000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orlando Alves de Paula - 

OAB:OAB/GO 4.475

 Por todo o exposto, julgo extinta a presente ação, com resolução do 

mérito, com base no art.487, I, do CPC, acolhendo os pedidos do autor, 

para declarar que Murilo Moreira Santana é o pai biológico de A. V. dos R., 

reconhecendo-se, portanto, a paternidade, de maneira que o registro de 

nascimento do demandante deverá ser retificado, incluindo-se no mesmo o 

nome do requerido, bem como de seus ascendentes, os avós 

paternos.Ainda, condeno o réu a prestação de alimentos, em favor do 

autor, na razão de 25% do valor do salário mínimo.Expeça-se ofício ao 

cartório competente para a retificação do registro civil do autor.Registro 

dispensado, nos termos do provimento que regula o tema. Publicada com a 

entrega dos autos em cartório, intimem-se.Custas e honorários com 

exigibilidade suspensa, nos termos do CPC, eis que defiro ao demandado 

os benefícios da justiça gratuita, conforme pleiteado.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57293 Nr: 1936-10.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Batista Ducan Pais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Pais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46150 Nr: 1974-40.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 1974-40.2017.811.0052 – Código 46150

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 09) onde informou 

ter advogado constituído, na pessoa do Dr. Eduardo Pimenta de Farias, 

OAB/MT 15.715-A.

Entretanto, em que pese os documentos juntados à ref. 10, até o presente 

momento não foi apresentada a resposta à acusação.

Desta feita, INTIME-SE o douto causídico para oferecer resposta à 

acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 396-A 

do CPP, sob pena de nomeação de dativo para fazê-lo.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45469 Nr: 1659-12.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 1659-12.2017.811.0052 – Código 45469

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 11) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

À ref. 13, o Dr. André Paiva Coelho foi nomeado com dativo po este Juízo, 

entretanto, renúnciou à nomeação à ref. 18.

Desta feita, com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser 

assistido por defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44645 Nr: 1186-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Laurentino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 1186-26.2017.811.0052 – Código: 44645

Vistos em correição.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, 

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Ref. 90), em 

seus efeitos legais (art. 597 do CPP), uma vez que tempestivo, consoante 

certidão de Ref. 96.

Dê-se VISTA ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente 

as devidas razões ao recurso interposto, conforme literalidade do art. 600 

do CPP.

Após, sem novas conclusões, em conformidade com os atos processuais, 

dê-se VISTA ao apelado, para que, em igual prazo, apresente as 

contrarrazões recursais.

Por fim, de tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3047 Nr: 167-10.2002.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Costa da Silva, Hemergildo Tomaz 

Souto, José Moreno Neves, Nilton Cezar Pereira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:MT - 

2.935-A, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT - 11473/B, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:OAB/MT 3.057, JOSÉ 

GONÇALVES PICHININ - OAB:2.337/MT

 Processo nº 167-10.2002.811.0052 – Código 3047.

Vistos em correição.

Dê-se VISTA ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49776 Nr: 115-52.2018.811.0052

 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: Sebastião Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 115-52.2018.811.0052 – Código 49776

Vistos em correição.

REDESIGNO a audiência anteriormente marcada, para o dia 14 de junho de 

2018, às 17h00min, em face da participação desta Magistrada em curso 

de formação continuada, ministrado pela Escola Superior da Magistratura 

de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, nos dias 10 e 11 de maio do corrente ano 

em Cuiabá/MT.

 INTIMEM-SE nos termos da última decisão exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49741 Nr: 91-24.2018.811.0052

 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: Wilson Antonio Vilela

 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:

 Processo nº 91-24.2018.811.0052 – Código 49741

Vistos em correição.

REDESIGNO a audiência anteriormente marcada, para o dia 14 de junho de 

2018, às 16h00min, em face da participação desta Magistrada em curso 

de formação continuada, ministrado pela Escola Superior da Magistratura 

de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, nos dias 10 e 11 de maio do corrente ano 

em Cuiabá/MT.

 INTIMEM-SE nos termos da última decisão exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49729 Nr: 87-84.2018.811.0052
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro Borgonove

 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:

 Processo nº 87-84.2018.811.0052 – Código 49729

Vistos em correição.

REDESIGNO a audiência anteriormente marcada, para o dia 14 de junho de 

2018, às 15h30min, em face da participação desta Magistrada em curso 

de formação continuada, ministrado pela Escola Superior da Magistratura 

de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, nos dias 10 e 11 de maio do corrente ano 

em Cuiabá/MT.

 INTIMEM-SE nos termos da última decisão exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49584 Nr: 41-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 41-95.2018.811.0052 – Código 49584

Vistos em correição.

REDESIGNO a audiência anteriormente marcada, para o dia 14 de junho de 

2018, às 15h00min, em face da participação desta Magistrada em curso 

de formação continuada, ministrado pela Escola Superior da Magistratura 

de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, nos dias 10 e 11 de maio do corrente ano 

em Cuiabá/MT.

 INTIMEM-SE nos termos da última decisão exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36396 Nr: 539-02.2015.811.0052

 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: Jorcelino Honório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos sob o Código: 36396

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Em análise detida aos autos, verifico que há pendência de resposta 

quanto ao ofício expedido à ref.86, devendo o Sr. Gestor Judiciário 

certificar acerca do transcurso de prazo.

Acaso transcorrido in albis, reitere.

Assim sendo, certifique-se também o trânsito em julgado da sentença de 

ref.79, INTIMANDO-SE A PARTE AUTORA, e após, nada sendo requerido 

(cumprimento de sentença contra a fazenda pública) remeta-se o feito ao 

ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 603-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Espinosa Vaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 DESPACHO

Vistos em correição.

Defiro a cota ministerial de fls. 168/169.

Cite-se o acusado nos termos da decisão inicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 603-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Espinosa Vaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Por todo exposto, e por ser suficiente e adequada a aplicação de medidas 

diversas da prisão, DEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva 

formulada pela defesa, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

REGINALDO ESPINOSA VACA, mediante as seguintes MEDIDAS 

CAUTELARES previstas no art. 319, do Código de Processo Penal: 1. 

COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para informar e justificar suas 

atividades;2. PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, prostíbulos e 

estabelecimentos congêneres;3. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da 

Comarca, sem a devida autorização deste juízo e concordância do 

Ministério Público;4. RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período noturno (das 

22h às 06h), assim como nos finais de semana e feriados;5. OBRIGAÇÃO 

de manter endereços e telefones atualizados perante a Secretaria de 

Vara desta Comarca.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor de REGINALDO ESPINOSA VACA, libertando-o, se por 

outro motivo não estiver preso, bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO 

DE DESCUMPRIMENTO, PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA 

NOVAMENTE DECRETADA.CIÊNCIA ao MPE e à defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 1216-61.2017.811.0052

 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: DdJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS, VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DE PAULA ALMEIDA - 

OAB:24.735, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 2434-3

 Autos nº 1216-61.2017.811.0052 (Código: 44709)

Vistos.

De pronto, OBSERVE-SE a Secretaria de Vara quanto à prioridade de 

tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, II do CPC, eis que a demanda 

se pauta sob o melhor interesse do menor.

No mais, DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência –art. 334 e 

§§, CPC/2015.

INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta 

as partes 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, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CIÊNCIA ao MPE para manifestação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46061 Nr: 1925-96.2017.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira, Valdir 

Alves, Félix Greselle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 06 DE NOVEMBRO DE 

2018 ÀS 14H45MIN, 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 Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36121 Nr: 446-39.2015.811.0052

 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 Pureza Guedes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca dos 

honorários periciais requeridos pelo Perito, juntado na referência 73, no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-44.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010393-44.2016.8.11.0052 Valor causa: R$ 19.000,00 Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte Exequente: GISELE DE SOUZA LIMA 

Parte Executada: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): TIM CELULAR S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(valor remanescente) ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência 

de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada 

em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517. 

Despacho/Decisão: RIO BRANCO/MT, 5 de junho 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: 8010348-40.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010348-40.2016.8.11.0052. REQUERENTE: GILSON RODRIGUES 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Cumpra-se o requerido pela 

parte autora, expedindo-se o competente alvará de levantamento. Após a 

retirada do alvará, arquive-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. RIO BRANCO, 24 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DAS GRACAS CUNHA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000050-74.2017.8.11.0052. REQUERENTE: ENI DAS GRACAS CUNHA 

ALMEIDA REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ENI DAS GRACAS CUNHA ALMEIDA, com o 

intuito de sanar omissão apontado na sentença (id. 11344138) que deixou 

de reconhecer a restituição em dobro do valor R$ 898,20 (oitocentos e 

noventa e oito reais e vinte centavos) referente a alegada contratação de 

assinatura de revista. É o essencial. DECIDO. Assiste razão ao 

embargante, porquanto o pedido de repetição do indébito, em dobro ou no 

mesmo valor, frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 

(Código de Defesa do Consumidor) prevê expressamente que o 

consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito, por 

valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Em assim 

sendo, OPINO por CONHECER os embargos opostos eis que tempestivos e 

os ACOLHO, passando a alterar parcialmente a sentença proferida da 

seguinte forma: “RESTITUIÇÃO em dobro do valor de R$ 898,20 

(oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos), valores estes que 

deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da citação e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão;” No mais, a sentença 

permanece tal como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença de Embargos de Declaração ao MM. Juíza Togada, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-72.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Em razão da inércia da parte reclamante que, 

devidamente intimada, deixou de promover os atos e as diligências que lhe 

incumbia, o que demonstra de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95 e 
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artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-98.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000169-98.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: MAIZA FERREIRA DOS SANTOS 

Parte Requerida: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Senhor(a): MAIZA FERREIRA DOS SANTOS. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

correspondência devolvida juntada ao Id. 13509334, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 5 de junho 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: 1000224-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVESTRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & BDINE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000224-83.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: JULIO CESAR SILVESTRE DE 

ANDRADE Parte Requerida: FERREIRA & BDINE LTDA - ME Senhor(a): 

JULIO CESAR SILVESTRE DE ANDRADE. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca da correspondência devolvida juntada ao Id. 

13509743, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO 

BRANCO/MT, 5 de junho 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: 8009999-42.2013.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA GONCALVES CARDOSO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8009999-42.2013.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: FATIMA GONCALVES CARDOSO 

FARIAS Parte Requerida: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do 

Alvará Eletrônico juntado ao Id. 13510302, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 5 de junho de 2018 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82138 Nr: 1854-23.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Inicialmente, verifico que o petitório de ref. 05 já foi objeto de apreciação e 

decisão pelo juízo plantonista, conforme se depreende da decisão que 

homologou o flagrante e arbitrou fiança, de modo que revala-se 

inapropriada a sua análise.

No mais, verifico que já há nos autos comprovação do recolhimento da 

finça outrora arbitrada, razão pela qual DETERMINO a imeditada expediçaõ 

do Alvará de Soltura do flagranteado, conforme já objeto de decisão pelo 

juízo plantonista.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, com urgência.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76308 Nr: 3144-10.2017.811.0032

 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: LASARA LIMA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rômulo Martins Nagib - 

OAB:OAB/DF 19.015

 Vistos.

Intime-se a parte embargada para que, querendo, se manifeste sobre o 

pedido de ref. 28, no prazo de 05 (cinco)dias.

Após, conclusos para apreciação do pedido e decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50003 Nr: 1938-68.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Félix Ferreira da Silva, Atencio Leite de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Marino Fernandes e Cia Ltda, Estado 

de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eucides Ferreira - 

OAB:12540/MT, Sérgio Antonio de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.225, 

Welton Alves de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.522-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer Alex Caralffini - 

OAB:13909-B, Procuradoria Geral do Estado de MT - PGE (JUDICIAL) 

- OAB:, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:OAB/MT 10.931-A

 Vistos.
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Considerando a interposição dos presentes Embargos de Declaração pela 

parte ré, em atenção ao contraditório e a ampla defesa, diante da 

possibilidade, em tese, de sentença modificativa, intime-se a parte autora 

para, querendo, se manifestar no prazo legal de 05 (cinco) dias, com 

fulcro no §2° do art. 1.023 do CPC.

Após manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23114 Nr: 303-23.2009.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Fredevino Marchiori, Edith Ihlenfeld Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana 

Regenato - OAB:OAB-MT 3.500-B, Iria Regina Marchiori - 

OAB:12239-PR, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 119/122, DETERMINO a intimação da parte 

ré, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre a desistência 

de um dos pedidos. DETERMINO, ainda, à Secretaria, a imediata 

identificação dos autos como PRIORIDADE em razão da idade avançada 

da parte autora, seja certificado e identificado se o processo faz parte da 

meta da Corregedoria do TJMT ou do CNJ e, com base no art. 55, §3º, do 

NCPC, proceda-se o apensamento dos autos aos de código nº 23115 

(306-75.2009.811.0032).

Após a realização de tais diligências, voltem-me COM URGÊNCIA os autos 

conclusos.

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.: 65135 Nr: 542-80.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio da Costa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Ramos Motta - 

OAB:3272-B/MT

 DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, certifique-se se existe outro executivo de pena em face do 

reeducando e, em caso positivo, proceda-se a unificação das penas, 

transladando-se as cópias necessárias, salvo se tratar de executivo 

provisório, observando-se integralmente as disposições contidas na 

Resolução n.º 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça.

 Efetuada a unificação, e restando incompatível o cumprimento no regime 

estabelecido na Guia de Execução Penal destes autos, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para tomar ciência sobre a Guia de Execução 

Penal, conforme determina o art. 106, § 1º, da LEP, e após, remetam-se os 

autos conclusos.

Não havendo outro executivo, ou sendo a unificação compatível com o 

regime estabelecido na guia de execução, designo desde já Audiência 

Admonitória, para o dia 07 de junho 2018 às 15h30min, devendo-se 

efetuar as intimações necessárias.

 Consigne-se no mandado, no ato da intimação, que o(a) Senhor(a) Oficial 

de Justiça deverá consultar o reeducando se dispõe de condições 

econômicas para constituir advogado, devendo constar na certidão as 

respostas obtidas. Esclareço que, não constituindo o reeducando 

advogado, será nomeado pelo juízo, na audiência admonitória, defensor 

dativo para patrocinar seus interesses durante todo processo executivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63948 Nr: 38-74.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeny Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:12433

 DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, certifique-se se existe outro executivo de pena em face do 

reeducando e, em caso positivo, proceda-se a unificação das penas, 

transladando-se as cópias necessárias, salvo se tratar de executivo 

provisório, observando-se integralmente as disposições contidas na 

Resolução n.º 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça.

 Efetuada a unificação, e restando incompatível o cumprimento no regime 

estabelecido na Guia de Execução Penal destes autos, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para tomar ciência sobre a Guia de Execução 

Penal, conforme determina o art. 106, § 1º, da LEP, e após, remetam-se os 

autos conclusos.

Não havendo outro executivo, ou sendo a unificação compatível com o 

regime estabelecido na guia de execução, designo desde já Audiência 

Admonitória, para o dia 07 de junho de 2018 às 15h15min., devendo-se 

efetuar as intimações necessárias.

 Consigne-se no mandado, no ato da intimação, que o(a) Senhor(a) Oficial 

de Justiça deverá consultar o reeducando se dispõe de condições 

econômicas para constituir advogado, devendo constar na certidão as 

respostas obtidas. Esclareço que, não constituindo o reeducando 

advogado, será nomeada a Defensoria Pública Estadual para patrocinar 

seus interesses durante todo processo executivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5399 Nr: 155-56.2002.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio Derivados de Petróleo Flexa Ltda, 

Francisco Franco Filho, Inácio Luiz Gozzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Resende - 

OAB:6979-A, Gamaliel Fraga Duarte - OAB:3486, Jorge Amádio F. 

Lima - OAB:, Juel Prudêncio Borges - OAB:OAB/MT 3838, Michelle 

Marriet Silva de Oliveira - OAB:9.619, Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme requerido à fl. 130.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Após o transcurso do prazo, remetam-se os autos com vistas ao 

Exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 854-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vanioa dos santos - 

OAB:11332

 Vistos.

Diante da complexidade do caso posto à apreciação, e considerando a 

impertinência de realização de audiência de conciliação, uma vez que o 

processo já se encontra em avançado estágio, sem prejuízo da 

oportunidade de autocomposição durante a assentada de instrução e 

julgamento, promovo a vista dos autos ao MPE para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento e apreciação dos 

requerimentos formulados pela parte autora.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78585 Nr: 4293-41.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Oliveira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Inicialmente, verifico que há nesta Comarca outro executivo de pena em 

face do reeducando, razão pela qual, desde já DETERMINO a unificação 

das penas, promovendo-se a respectiva atualização do cálculo de pena.

Por outro vértice, antes de analisar e decidir os demais requerimentos 

formulados pelo Ministério Público, determino a intimação da defesa do 

reeducando, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-40.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000496-40.2017.8.11.0032. REQUERENTE: GONCALO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

DANOS MORAIS proposta por CREUZA MAGALHAES DA SILVA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

contestando as faturas de energia elétrica a partir de Julho/2015, pelos 

consumos aferidos na Unidade Consumidora nº 7437585. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 3º do 

Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

ofício”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o julgamento do 

mérito da questão deve estar amparado em provas concretas e robustas, 

não podendo se extrair alguma irregularidade com base somente nas 

faturas apresentadas, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Pelo Exposto, 

nos termos do artigo 64, § 3º do Código de Processo Civil, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, inc. IV do CPC. Expeça-se o necessário, e Transitado 

em Julgado remetam-se os autos ao arquivo dando-se as devidas baixas. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto a presente 

decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES 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. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80844 Nr: 796-53.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PETRONILHO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SANTO 

ANTÔNIO DO LEVERGER ESCRIVANIA DA VARA UNICA Processo nº 

796-53.2017.811.0053 –  cód .  80844Espéc ie :  BUSCA E 

APREENSÃOPartes: Autor: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S.C.LTDARequerido: BENEDITO PETRONILHO DE SOUZA 

FILHO C E R T I D Ã O CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de Justiça abaixo 

assinada, que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo MMº Juiz de 

Direito desta Jurisdição, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos da 

Ação supra, procedi as diligência devidas conforme a seguir:1. Dirigi-me 

ao endereço constante do mandado e não obtive êxito, diligenciei na 

localidade Agrovila das Palmeiras, posteriormente na localidade de Boa 

Ventura, nesta data 29/06/2018, diligenciei até a rua 312 quadra 100 casa 

05 Setor 3 do Bairro Tijucal em Cuiabá/MT, em seguida diligenciei á RUA A 

nº 103 bairro N. Srª de Fátima , e lá sendo, CITEI a parte devedora 

BENEDITO PETRONILHO DE SOUZA FILHO da Busca e Apreensão, 

conforme AUTO adiante lavrado. 2. Após a medida, INTIMEI o requerido 

supramencionado para, querendo contestar a ação no prazo legal; o qual 

bem ciente ficou de todo o conteúdo deste mandado que lhe fiz a leitura, 

aceitando a contrafé e anexo que lhe ofereci, exarando em seguida, sua 

assinatura no mandado. 3 – Certifico ainda, que nesta data o requerido 

deixou de entregar o documento do veiculo. 4 – Solicito seja INTIMADO o 

autor para depositar o valor de R$ 1.989,25,00 em complementação das 

diligencias realizadas, OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O 

SITE DO TJMT E CLICAR EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA.Santo Antônio do Leverger – MT, 29 de 

maio de 2018 . HILDEMARES C. NASCIMENTO Oficial de Justiça Mat. 7535

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 6659 Nr: 211-21.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Roseni Aparecida 

Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se quanto a referida 

expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84841 Nr: 299-05.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->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: CMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 10/07/2018, às 12h15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84849 Nr: 302-57.2018.811.0053

 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: VNDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 10/07/2018, às 12h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 84690 Nr: 242-84.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILDA CULCA CORREIA - 

OAB:22239/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

considerando a Portaria nº 725/2018-DGTJ-PRES que suspendeu o 

expediente em todo âmbito forense no dia 28/05/2018 (segunda-feira), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 10/07/2018, às 11h45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 85387 Nr: 533-84.2018.811.0053

 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: MLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

considerando a Portaria nº 725/2018-DGTJ-PRES que suspendeu o 

expediente em todo âmbito forense no dia 28/05/2018 (segunda-feira), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 10/07/2018, às 11h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10056 Nr: 764-97.2007.811.0053

 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: IRACEMA FERREIRA DA CHAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Alves da Cunha - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se quanto a referida 

expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 501-55.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO CLARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Intimação da parte Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos o comprovante de residência, sob pena extinção 

processual, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56023 Nr: 757-32.2012.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL SANTANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da autora para que, no prazo de 10 dias, promova 

a correta habilitação dos herdeiros, ou do espólio representado pelo 

inventariante, nos termos do art. 313, §1º, inciso I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67220 Nr: 979-63.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROMANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL, SISTEMA DAS COOPERATIVAS 

DE CRÉDITO INTEGRANTES DO BANCOOB - SICOOB MT MS, CLAUDIO 

SEVERINO LEAL, AIGO CUNHA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Luiz Neves Gomes - 

OAB:17.234/MT, Carlos Ricardi de Souza Pizzatto - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fl. 54: Não há o que se falar em julgamento antecipado do feito, por 

ausência da triangularização processual.

Há nos autos (fl. 51) que alguns dos correqueridos não foram citados, 

assim, à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, 

não se fala em julgamento do feito neste momento.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora (DJE) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos em termos de prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 8803 Nr: 840-58.2006.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLDER REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14913
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 Vistos etc.

1. Fl. 109: Remetam-se os autos à exequente.

2. Proceda-se a necessária habilitação dos causídicos (fl. 115-verso) 

nestes autos e Sistema Apolo.

3. O causídico constituído pelo executado postulou por vista dos autos.

 Mostra-se desnecessária autorização por parte desse Juízo para tal 

finalidade, afinal de contas, o i. advogado foi constituído nos autos, sendo 

certo que a legislação pátria lhe assegura tal garantia (Lei 8.906/94, art. 

7º, incisos XIII e XV).

 Desta feita, poderá o nobre advogado, caso queira, exercer tal 

prerrogativa, independentemente de autorização deste Juízo.

Intime-se o executado por DJE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 74341 Nr: 1794-89.2015.811.0053

 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: ATAIDE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA TALON VIEIRA, LUIZ 

ANTONIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki 

- OAB:9744

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Raul Augusto Alves, OAB/MT 23.447 (Tel: 3362-0855 ou 99620-7473) 

como Defensor Dativo da parte requerente ATAIDE GONÇALVES DA 

SILVA, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados 

de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 74341 Nr: 1794-89.2015.811.0053

 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: ATAIDE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA TALON VIEIRA, LUIZ 

ANTONIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki 

- OAB:9744

 Certifico que, nesta data, compareceu a parte requerente Sr ATAIDE 

GONÇALVES DA SILVA (65 98411.0825/3661.0747), requerendo que lhe 

seja nomeado um advogado dativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83051 Nr: 1779-52.2017.811.0053

 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: EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida-se de Ação de Alimentos e Regulamentação de Guarda 

e Visitas, aforada por ANA RÚBIA SANTOS DA SILVA e LIAN KAIQUI 

SANTOS DA SILVA, representados por sua genitora ELIANA DA SILVA 

SANTOS, em face de CARLOS JOSÉ DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.Postulam pela concessão de liminar para fixação 

provisória de alimentos e, no mérito, pugnam pela ratificação da medida 

prévia, além da regulamentação de vistas e guarda. Vieram-me os autos 

conclusos.É O BREVE RELATO. DECIDO.Considerando a prova 

pré-constituída que nos dá conta que os menores ANA RÚBIA SANTOS 

DA SILVA e LIAN KAIQUI SANTOS DA SILVA, são filhos do demandado, 

todavia, inexistindo prova concreta acerca da renda mensal deste, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR aventada, para FIXAR a título de alimentos 

provisórios o valor equivalente à 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, que atualmente correspondente à R$ 281,70 (duzentos e oitenta e 

um reais e setenta centavos), devidos a partir da citação.OFICIE-SE a 

empresa empregadora do requerido, na pessoa de seu representante 

legal (Peixaria Okada, localizada na Avenida Ribeirão Preto, Quadra 07, 

C11, CPA 1, CEP:78055-080, Cuiabá/MT, Tel: (65) 3641-0808), para que 

proceda ao descontos mensais dos alimentos fixados, diretamente na 

folha de pagamento do requerido, nos moldes do artigo 529 do CPC, 

depositando-os na conta poupança da genitora dos menores: Agência 

1496, conta poupança: 013 00032468-2, Banco: Caixa Econômica Federal, 

Eliana da Silva Santos.CITE-SE o Requerido dos termos da ação para, 

querendo, contesta-la no prazo legal, bem como INTIME-O da presente 

decisão.Intime-se a Autora, por meio de sua defensora dativa, bem como 

cientifique o Ministério Público. ... Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-37.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/07/2018 Hora: 12:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000923-37.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SANTOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-52.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/07/2018 Hora: 12:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000922-52.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SANTOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-67.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA SANTANA ARAUJO (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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 

Hora: 09:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000921-67.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.154,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSIKA SANTANA ARAUJO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-97.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JANAYNA 

NUNES DE ARRUDA - MT0017625A-O A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 12:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000919-97.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.614,42; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CARLOS DE 

ALBUQUERQUE NUNES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-15.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALBISNEY MESQUITA NARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: NILSON 

PORTELA FERREIRA - MT0012925A, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

MT9475/O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 Hora: 13:00 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000918-15.2018.8.11.0053; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALBISNEY MESQUITA NARDES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo 

à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-08.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/07/2018 Hora: 13:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000912-08.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS DOMINGOS DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-53.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000909-53.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.059,29; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARLUCE XAVIER DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-16.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM BOY FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/07/2018 Hora: 13:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000905-16.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MIRIAM BOY FERREIRA LIMA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000904-31.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-46.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 14:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000903-46.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 14:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000902-61.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 
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(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-76.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 14:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000901-76.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000900-91.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-09.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO SANTANA BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 15:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000899-09.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANICETO SANTANA BARBOSA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-24.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO SANTANA BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 15:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000898-24.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANICETO SANTANA BARBOSA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-39.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO SANTANA BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 
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Hora: 15:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000897-39.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANICETO SANTANA BARBOSA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-54.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO SANTANA BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000896-54.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANICETO SANTANA BARBOSA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-69.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETO SANTANA BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SIMEI DA 

SILVA BARROS - MT0011968A-N A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 16:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000895-69.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANICETO SANTANA BARBOSA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-84.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA MARIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO - MT0016250A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 16:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000894-84.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 14.310,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GEIZA MARIA GOMES 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-02.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA COSTA VITAL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: GEORGE 

LUIZ VON HOLLEBEN - MT9299/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 

Hora: 16:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000893-02.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.100,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAQUIM DA COSTA VITAL FILHO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-72.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VANDERLEI 

BIANCHINI - MT14453 A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 Hora: 09:15 , 

no endereço ao final indicado. Processo: 1000565-72.2018.8.11.0053; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANA DE CAMPOS LEMOS 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-17.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MANOEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERNANI 

ZANIN - MT0011770A-O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 

Hora: 09:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000892-17.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO MANOEL DE AMORIM 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-32.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEDROSO DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 4 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERNANI 

ZANIN - MT0011770A-O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 

Hora: 09:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000891-32.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO PEDROSO DE 

ALVARENGA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-92.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAB MARA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO - MT24738/O A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 

Hora: 10:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000887-92.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.929,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MOHAB MARA PEREIRA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-10.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA CRUZ ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/07/2018 Hora: 11:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000886-10.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSICA DA CRUZ ARRUDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-25.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS HAUSCHILD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/07/2018 Hora: 11:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000885-25.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA HELENA RODRIGUES DOS 

SANTOS HAUSCHILD ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCIA REGINA PEDROSO 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 5 de 

junho de 2018. À(o) Requerido(a) Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA MANOEL JOSÉ DE 

ARRUDA, 184, Bairro Bandeirantes, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-270 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerida por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000884-40.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 Hora: 11:30 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: GRAUCIA REGINA PEDROSO DA SILVA ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

Advogado: OZANA BAPTISTA GUSMÃO OAB: MT0004062A Endereço: 

SAO SEBASTIAO, 2198, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 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. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) 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. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCEL 

LUERSEN - MT14419/O-O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 

Hora: 11:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000878-33.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.103,45; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA MORAES 

RODRIGUES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-63.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOANA CORREA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG SDI BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000876-63.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.675,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: Nome: ANA JOANA CORREA DE ARAUJO Endereço: 

Estrada Rural, s/n, Gleba Resistencia, zona rural, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB: 

MT0014232A Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A Endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORREA DA COSTA, 2510, - DE 1972 A 2944 - LADO PAR, 

JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-000 Nome: SAMSUNG 

SDI BRASIL LTDA Endereço: RUA ACRE, 428, (CJ VIEIRALVES), NOSSA 

SENHORA DAS GRAÇAS, MANAUS - AM - CEP: 69053-130 Nome: CARDIF 
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DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A Endereço: RUA CAMPOS 

BICUDO, 98, JARDIM EUROPA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04536-010 Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, 

s/n, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

OAB: MT0011065S-A Endereço: R PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA, 1, 

JARDIM VITÓRIA RÉGIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05657-230 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 12:15 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIAS: a) No caso de audiência de conciliação e saneamento, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 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 às provas oportunamente requeridas. b) 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. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 5 de junho de 2018. Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-78.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRUZ DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 5 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 12:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000875-78.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIMONE CRUZ DUARTE DE 

AMORIM ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69333 Nr: 978-18.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA APARECIDA PINHEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 978-18.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº 69333.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação da autora de fls. retro, Oficie-se a 

Gerência Executiva do INSS em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

concedido, conforme decisão exarada em referência nº. 38, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência, art. 330 do Código 

Penal, devendo juntar aos autos comprovação do cumprimento da ordem 

exarada.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60041 Nr: 302-07.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMINO DONIZETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED., THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 302-07.2015.811.0039.

CÓDIGO Nº 60041.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação da autora de fls. retro, Oficie-se a 

Gerência Executiva do INSS em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

concedido, conforme decisão exarada em referência nº. 53, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de crime de desobediência, art. 330 do Código 

Penal, devendo juntar aos autos comprovação do cumprimento da ordem 

exarada.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1839-72.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1839-72.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 57399.

Vistos.

LURDES GOMES DA SILVA ajuíza Ação de Procedimento Comum em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos.

Aduziu, em síntese, que a requerente é segurada da Previdência Social e 

é portadora de Degenerativas de espondilose (CID 10 M47.9), Lumbago 

com Ciática (CID 10 M54.4), Transtornos do Disco Lombares e 

intravertebrais e dorsopatia(CID 10 M51.1 e CID 10 M53.9).

Narrou que, apesar disso, requereu administrativamente o benefício em 

16/09/2013 tendo seu pedido indeferido por não ter sido constatada 

incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual.

Relata também que pelos sintomas causados pela doença é incapacitado 
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de exercer atividade laboral.

Ao final requer que seja julgada procedente a demanda para restabelecer 

o beneficio de auxílio-doença e, posteriormente, sua conversão em 

aposentadoria por invalidez.

Junto à inicial, acostou os documentos.

Devidamente citado, o INSS sustenta a inexistência de comprovação da 

incapacidade laboral e da inexistência de cobertura para doença 

preexistente.

Impugnação à contestação juntada nos autos.

Laudo médico pericial protocolado em 28.06.2017.

 Após, a parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial alegando 

as contradições apontadas em referência nº. 110.

Nesta toada, DETERMINO a intimação do perito para que esclareça tais 

pontos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70320 Nr: 1332-43.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCI ZARZENAN SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1332-43.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 70320.

Vistos.

HILDA BENTA IZIDORIO BORGES ajuíza Ação de Procedimento Comum em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados nos autos.

Aduziu, em síntese, que a requerente é segurada obrigatória da 

Previdência Social e é portadora de Transtornos de discos lombares e 

intravertebrais com radiculopatia (CID M 51.1), Dorsopatia (CID M 53.9), 

Espondilose Lombossacra, Abaulamento discal posterior difuso e com 

extensão lateroforaminal bilateral, bem como Hérnia de disco mediana e 

protusão discal.

Narrou que, apesar disso, requereu administrativamente o benefício em 

09/11/2015 tendo seu pedido indeferido por não ter sido constatada 

incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual.

Relata também que pelos sintomas causados pela doença é incapacitado 

de exercer atividade laboral.

Ao final, requer que seja julgada procedente a demanda para restabelecer 

o beneficio de auxílio-doença e, posteriormente sua conversão em 

aposentadoria por invalidez.

Junto à inicial, acostou os documentos.

Devidamente citado, o INSS sustenta a inexistência de comprovação da 

incapacidade laboral e da inexistência de cobertura para doença 

preexistente.

Impugnação à contestação juntada nos autos.

Laudo médico pericial protocolado em 28.06.2017.

 Após, a parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial alegando 

as contradições apontadas em referência nº. 43.

Nesta toada, DETERMINO a intimação do perito para que esclareça tais 

pontos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 19 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53321 Nr: 1106-43.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINO CORDEIRO BRITO, EDNA MARA MARIM 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COROADO - COMÉRCIO DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, BRADESCO SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:OAB/MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490/O, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:OAB/MT 

11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:5286-B/MT, 

MARCEL DE SÁ PEREIRA - OAB:MT 12070

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA DEVOLVER O 

AUTOS DE PROCESSO NO PRAZO DE 24 HORAS NOS TERMOS 

INDICADO, DOB DE INCORRER AS SANÇÕES DO ATRIGO ESPECIFICADOS 

O ESTATUDO DE DO ARDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, LEI 

8.906/42. EM SEU ARTIGO 7ª, § 1º, DIZ O ADVOGADO QUE DEIXAR DE 

DEVOLVER O PROSSESO NO PRAZO LEGAL E SÓ DEVOLVER DEPOS DE 

INTIMADO PERDE O DIREITO DE TER VISTA DESTE EM CARTORIO PELO 

PRZO ELEGA , E, TAMBEM REITARÁ-LO DE SECRETARIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 1114-15.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARINHO ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO INSS. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70769 Nr: 1520-36.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA VICENCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO . NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69158 Nr: 908-98.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO PIVETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO OFICIO DO 

REQUERIDO. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 61901 Nr: 867-68.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA DIAS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED., THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO DE 

FOLHAS RETRO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66190 Nr: 2351-21.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 1649-75.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO INSS JUNTADO NO 

DIA 07/05/2018, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86923 Nr: 1101-45.2018.811.0039

 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: JOSE ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74478 Nr: 3392-86.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, MÉRCIA VILMA DO 

CARMO - OAB:MT 8873

 Código nº 74478.

Vistos.

 Tendo em vista que esta comarca atualmente não dispõe de Conciliador 

devidamente credenciado e, havendo audiência anteriormente designada 

nestes autos, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para realizar-se 

no dia 11 de julho de 2018, às 14h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57064 Nr: 1669-03.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANA MADALENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85714 Nr: 471-86.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DOS SANTOS MERCEARIA 

ME, SUELI MARTINS HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIAÇA, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81907 Nr: 3403-81.2017.811.0039

 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: VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Código nº 81907.

Vistos.

 Tendo em vista que esta comarca atualmente não dispõe de Conciliador 

devidamente credenciado e, havendo audiência anteriormente designada 

nestes autos, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para realizar-se 

no dia 11 de julho de 2018, às 13h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82713 Nr: 3812-57.2017.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO CABRAL MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do CPC, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a 

ação executiva em apenso (código n. 16116), em todos os seus 

efeitos.CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil, porém, suspende os efeitos da 

condenação tendo em vista que a embargante é beneficiária da justiça 

gratuita.Junte-se cópia desta nos autos da Execução.Após o trânsito em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 04 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67987 Nr: 512-24.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Vistas à s partes para apresentarem alegações finais no prazo legal.

Tendo em vista a ausência de Defensor Público, conforme ofício em 

anexo, NOMEIO o/a Douto(a) Advogado(a) CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN OAB/MT 21.370-O para o ato, o qual desempenhara 

tal múnus público, por força da disposição estanque do artigo 22 e 

seguintes do Estatuto e Código de Ética da ilustre OAB. Desde já, diante 

dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 09/2007/ 

CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em questão 

arbitro a título de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser pago pelo 

Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do referido 

causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, voltem aos autos conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Matheus Augusto Santos Monteiro, digitei, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Francielly Aparecida Storti Assunção

Advogado Requerente

Carla Rafaela Caravieri Dos Santos Pardin

Advogada Nomeada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87637 Nr: 1444-41.2018.811.0039

 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: ANTÔNIO ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1444-41.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87637.

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil ou para que recolha as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87546 Nr: 1393-30.2018.811.0039

 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: SILVANA RAMOS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1393-30.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87546.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87541 Nr: 1391-60.2018.811.0039

 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: GENECI SILVA DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1391-60.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87541.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75921 Nr: 406-28.2017.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO PEDROSA JÚNIOR, ANGELA EIDAM PEDROSA, 

TÚLIO FRANCO PEDROSA, LUCIANA GERALDA PIRES PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO PENSO, AMPLES REGIANE, IZALTINO 

BOLZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12079, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:MT 

12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 406-28.2017.811.0039

Código: 75921

Vistos.

Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora/exequente 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar bens do executado.

Não restou demonstrado que tenha a parte autora/exequente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte comprovar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, o que, no caso, não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois, uma vez que o judiciário se rege pelo princípio 

da imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente nos autos o endereço atualizado do requerido ou 

comprove que diligenciou de forma administrativa no intuito de localizá-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58439 Nr: 2216-43.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAUVINA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2216-43.2014.811.0039

CÓDIGO 58439

Vistos.

Considerando que a sentença proferida em evento de ref. 71, julgou 

improcedentes os pedidos contidos na peça inicial, bem como o acórdão 

de ref.105 desproveu a apelação da parte autora, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83043 Nr: 3958-98.2017.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ESMICESEA DA SILVA, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, LAURO GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 15304

 AUTOS Nº 3958-98.2017.811.0039

CÓDIGO 84043

Vistos.

Considerando a Portaria nº 678/2017-PRES-TJMT, publicada no Diário de 

Justiça Eletrônico em 07 de dezembro de 2017, que suspendeu o 

expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso e, 

ainda, considerando a existência de audiência designada nestes autos na 

data referida na portaria, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada 

para o dia 05 de junho de 2018, às 17h40min.

Intimem-se as partes quanto à redesignação da presente solenidade.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57531 Nr: 1875-17.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASSUPÁ LINO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001. Condeno a parte vencida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 20, §3º do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil) saláriosmínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.”.Considerando que os Embargos de Declaração interrompem o prazo 

para a interposição de recurso (artigo 1.026, CPC), intime-se as partes 

para que tenham ciência da presente decisão. No mais, permanece 

inalterada a sentença vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70952 Nr: 1603-52.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LEOCÁDIO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano situado no Lote 14 da Quadra 12, situado no Loteamento 

denominado Jardim Popular, com área de 350,00 (trezentos e cinquenta) 

metros quadrados, com as seguintes dimensões: Frente - 12,50 (doze 
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metros e meio) para a Avenida Sergipe; Fundo - 12,50 (doze metros e 

meio) para o lote 10; Lado Direito: -28,00 metros para o lotes 15; Lado 

Esquerdo -28,00 metros para o lote 13; havido conforme a Matricula 8.599, 

do Livro nº 02, datado em 07 de novembro de 1990, de acordo com a 

certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro 

de Imóveis da Comarca de Mirassol D´Oeste, em favor da 

requerente.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informat izado de 1ª  Instância – Apolo ou 

PROJUDI).Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de 

maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 2951-08.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A DA SILVA COMERCIO ME, JAIME ANTÔNIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 2951-08.2016.811.0039CÓDIGO 73615Vistos.Indefiro o pedido 

de pesquisa via INFOJUD, vez que não restou demonstrado o esgotamento 

das vias extrajudiciais de modo a evidenciar a necessidade excepcional 

da medida de quebra de sigilo fiscal das partes executadas.Ademais, 

destaco que o referido sistema não pode ser utilizado de maneira 

indiscriminada; antes deve o exequente demonstrar o esgotamento de 

todas as tentativas de localização de bens dos executados.Corroborando 

o entendimento profligado no presente comando judicial trago a colação os 

seguintes arestos:“. 1. Agravo de Instrumento manejado que indeferiu o 

pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada, por meio do sistema 

INFOJUD. 2. Para a aplicação da medida excepcional da quebra do sigilo, 

faz-se necessário o exaurimento das formas hábeis e lícitas para a 

obtenção dos dados pretendidos, demonstrando a Exequente que envidou 

esforços plenos para a obtenção dos dados solicitados, não logrando, 

contudo, o êxito pretendido, porquanto devem estar cabalmente 

demonstrados os esforços despendidos para tal intento. 3. No caso em 

questão, tudo leva a crer que não foram esgotadas todas as diligências 

possíveis no sentido de localizar bens, mormente quando da não 

realização de diligências pela Executada junto a cartórios de imóveis. 

Agravo de Instrumento improvido. (TRF-5 - AG: 429985020134050000 , 

Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de 

Julgamento: 16/01/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 31/01/2014)” 

(grifamos) Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito.Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de 

maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74380 Nr: 3331-31.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE CAMPOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar os 

imóveis urbanos situados: 1) Lote 10, Quadra 08, situado no Loteamento 

denominado JARDIM PERUCHI, neste município, com a área de 375,00 

metros quadrados; Medindo: Frente: 12,50 metros para a Rua Juazeiro; 

Fundo: 12,50 metros para o Lote 04; Lado Direito: 30,00 metros para o 

Lote n° 11; Lado Esquerdo: 30,00 metros para o Lote 09, havido conforme 

a Matricula 10.202, do Livro nº 02, datado em 07 de novembro de 1990, de 

acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro 

Geral do Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D´Oeste – MT e 2) 

Lote 11, Quadra 08, também situado no Loteamento JARDIM PERUCHI, 

neste município, com a área de 375,00 metros quadrados; Medindo: 

Frente: 12,50 metros para a Rua Juazeiro; Fundo: 12,50 metros para Lote 

05; Lado Direito: 30,00 metros para o Lote n° 12 e Ladro Esquerdo: 30,00 

metros para o Lote n° 10, havido conforme a Matrícula 10.203, do Livro n° 

02, datado em 07 de novembro de 1990, de acordo com certidão expedida 

pelo Cartório do 1° Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Mirassol D’Oeste – MT , em favor da requerente FRANCISCA DE CAMPOS 

TAVARES.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informat izado de 1ª  Instância – Apolo ou 

PROJUDI).Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de 

maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84369 Nr: 4595-49.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA BORGES GUIMARÃES

 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: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4595-49.2017.811.0039.

Código nº. 84369.

Vistos.

Conforme referência nº 17, DETERMINO a intimação da parte requerida, na 

pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74324 Nr: 3304-48.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SILVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O, MARCELO LUIZ PEREIRA 

PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 330-48.2016.811.0039.Código nº. como o lugar de prestação do 

serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de distância da 

capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente à época do 

efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da perícia 

for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a 

juntada do laudo médico pericial, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102696/6/2018 Página 563 de 576

Disponibilizado - 06/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10269 Caderno de Anexos - 563 de 579



o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido 

ofício e efetuados os demais atos necessários para o pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74910 Nr: 3556-51.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS, IZAIAS TAVARES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado Lote 5 da Quadra 51, no Loteamento denominado JARDIM 

POPULAR, neste município, com a área de 420,00 metros quadrados; 

Medindo: frente: 15,00 metros para a Rua Rui Barbosa; Fundo: 15,00 

metros para o lote 07; Lado Direito: 28,00 metros para o lote 04; Lado 

Esquerdo 28,00 metros para Avenida Mato Grosso; havido conforme a 

Matricula 8.917, do Livro nº 02, datado em 07 de novembro de 1990, de 

acordo com a certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro 

Geral do Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D´Oeste – MT, em 

favor dos requerentes.Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 79038 Nr: 1809-32.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN FELIPE MARQUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário 

de gratuidade da justiça, ela poderá ser: [...] II - paga com recursos 

alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no 

caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado 

conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do 

Conselho Nacional de Justiça.”Com a juntada do laudo médico pericial, 

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 com o TJMT. Tão logo as 

partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício e efetuados 

os demais atos necessários para o pagamento junto a este Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68185 Nr: 554-73.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTH HILDON LODETI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO CONCEDO TUTELA 

ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa 

referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 

25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Às providências.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74745 Nr: 3513-17.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 3513-17.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 74745.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu representante 

legal, para que se manifeste requerendo o que entender direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74416 Nr: 3349-52.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANETE LUGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente. Deixo de condenar ao pagamento 

das custas judiciais, visto que a autora é beneficiaria da justiça 

gratuita.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos.Às providências.P. R. I. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 75563 Nr: 271-16.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMÂNCIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 271-16.2017.811.0039.Código nº. 75563.Vistos.Considerando 

que o presente feito ainda pende de realização de perícia, nomeio, 

.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins 

dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, 

incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil.Em se tratando de 

pagamento de honorários de perito em caso de assistência judiciária 

gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução nº 305 de 07/10/2014, 

do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, podendo ser majorado para 

até 3 vezes esse valor (artigo 3º, §1 Quando o pagamento da perícia for 

de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá 

ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a 

juntada do laudo médico pericial, 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 com 

o TJMT. Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não 

haja maiores esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido ofício 

e efetuados os demais atos necessários para o pagamento junto a este 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 2538-92.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DOS SANTOS MOURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2538-92.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 72717.

Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em referência nº. 47, contra 

a decisão de referência nº. 39, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24261 Nr: 1888-55.2010.811.0039

 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: CARLOS OLIVEIRA MARQUINIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:21370/O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL HENRIQUE DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 AUTOS Nº1888-55.2010.811.0039

CÓDIGO 24261

Vistos.

 Intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

se ainda possui interesse no desentranhamento dos exames médicos 

existentes nos presentes autos, tendo em vista que o presente feito veio 

concluso após a data informada no petitório retro.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17645 Nr: 871-52.2008.811.0039

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE S. J. Q. MARCOS/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT

 AUTOS Nº871-52.2008.811.0039

CÓDIGO 17645

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17084 Nr: 286-97.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SEVERINO MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 286-97.2008.811.0039

CÓDIGO 17084

Vistos.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 
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pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, tendo em vista o petitório de fls. 350, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se.

Com a juntada da manifestação, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-lhes que o silêncio 

será interpretado como concordância ao numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56596 Nr: 1407-53.2014.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:MT0021370O

 AUTOS Nº 1407-53.2014.811.0039

CÓDIGO 56596

Vistos.

 Defiro conforme requerido pela Defensoria Pública à fl. 101-v, portanto, 

determino que seja realizada citação da genitora do de cujus no endereço 

informado à fl. 97.

Expeça-se carta precatória à comarca de Mirassol D’Oeste-MT, com a 

finalidade de citação da Srª. Erenilda Soares de Andrade Silva, para que a 

mesma manifeste-se no presente feito.

Após, intime-se o inventariante para manifestar-se, no prazo legal, quanto 

ao petitório elaborado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso à 

fl. 101.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55242 Nr: 364-81.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO MEUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, RAFAELLA 

PAIVA COELHO - OAB:OAB/MT 18.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 AUTOS Nº364-81.2014.811.0039

CÓDIGO 55242

Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fls. 266, informo que os valores penhorados 

nos autos foram devidamente vinculados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 4363-37.2017.811.0039

 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: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500, ELAINE KARINE DA SILVA QUEIROZ - OAB:226544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83804.

Vistos.

 Tendo em vista que esta comarca atualmente não dispõe de Conciliador 

devidamente credenciado e, havendo audiência anteriormente designada 

nestes autos, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para realizar-se 

no dia 12 de julho de 2018, às 14h30min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69414 Nr: 1019-82.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI BASÍLIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.724/O

 AUTOS Nº 1019-82.2016.811.0039

CÓDIGO 69414

 Vistos.

Intime-se o reeducando para que esclareça sua relação com o titular do 

comprovante de endereço juntado nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72715 Nr: 296-48.2013.811.0078

 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: PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:MT/12482-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73437 Nr: 998-91.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos e etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA NACIONAL em 

desfavor de Teixeira Construções Ltda - ME.

 No curso do feito, a exequente postulou o arquivamento provisório.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

A Fazenda Nacional pugnou pelo deferimento do arquivamento do feito, 

sem baixa na distribuição.

Ressalta-se que o aludido arquivamento não significa extinção do feito e, 

muito menos, o reconhecimento judicial de quitação da dívida, já que este 

pode ser restabelecido, desde que o valor atualizado da dívida seja 

superior ao valor mínimo previsto.

Por oportuno, quanto ao prazo prescricional, ‘o arquivamento sem baixa 

das execuções fiscais nos termos do art. 20 da Lei n. 10.522/02 não 

causa suspensão do prazo prescricional para a cobrança de débito 

tributário, tendo em vista caber somente a lei complementar dispor sobre 

esse instituto. A paralisação do feito por mais de cinco anos autoriza a 

decretação da prescrição intercorrente, após a ouvida da Fazenda 

Nacional, a teor do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.’ (STJ: REsp – 

repetitivo - 1133506/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 03/12/2009, DJe 15/12/2009).

 Deste modo, a baixa na distribuição e a exclusão do relatório estatístico 

mensal, não ocasiona qualquer prejuízo ao exequente eis que, a qualquer 

tempo, poderá solicitar o desarquivamento sem qualquer ônus (CNGC, 

2.14.5).

Assim, determina-se o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36472 Nr: 1255-58.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. VIEIRA INFORMATICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA NACIONAL em 

desfavor de S.A. Vieira Informática – ME.

 No curso do feito, a exequente postulou o arquivamento provisório.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

A Fazenda Nacional pugnou pelo deferimento do arquivamento do feito, 

sem baixa na distribuição.

Ressalta-se que o aludido arquivamento não significa extinção do feito e, 

muito menos, o reconhecimento judicial de quitação da dívida, já que este 

pode ser restabelecido, desde que o valor atualizado da dívida seja 

superior ao valor mínimo previsto.

Por oportuno, quanto ao prazo prescricional, ‘o arquivamento sem baixa 

das execuções fiscais nos termos do art. 20 da Lei n. 10.522/02 não 

causa suspensão do prazo prescricional para a cobrança de débito 

tributário, tendo em vista caber somente a lei complementar dispor sobre 

esse instituto. A paralisação do feito por mais de cinco anos autoriza a 

decretação da prescrição intercorrente, após a ouvida da Fazenda 

Nacional, a teor do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.’ (STJ: REsp – 

repetitivo - 1133506/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 03/12/2009, DJe 15/12/2009).

 Deste modo, a baixa na distribuição e a exclusão do relatório estatístico 

mensal, não ocasiona qualquer prejuízo ao exequente eis que, a qualquer 

tempo, poderá solicitar o desarquivamento sem qualquer ônus (CNGC, 

2.14.5).

Assim, determina-se o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição.

Intime-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 1556-29.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE CORDEIRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para manter o contrato válido entre as partes, 

devendo o requerente buscar receber seu crédito pelas vias 

ordinárias.Custas pela parte autora, a qual também deverá arcar com o 

pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, que fixo em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.Após 

transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73433 Nr: 996-24.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE MARIA OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do teor do inciso I do referido dispositivo legal, temos que a citação por 

edital é cabível quando o executado se encontrar em local incerto e não 

sabido. Não suficiente, o artigo de lei traz em seu parágrafo 3º a condição 

para que se caracterize a hipótese do inciso I, o que de fato ocorreu no 

caso em concreto.Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de 

Justiça, "a citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios 

de localização dos réus" (AgRg no AREsp 237927/PA, Rel. Ministro Raul 

Araújo, 4ª T., DJ 02/04/2013, DJe 08/05/2013), o que ocorreu no presente 

caso.Assim, deixo de acolher a exceção de pré-executividade 

apresentada, devendo a execução prosseguir normalmente em seus 

termos em relação à executada.Remetam-se os autos à Fazenda Pública 

para requerer o que de direito, no prazo legal.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36478 Nr: 1251-21.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIA & WENDEL S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 68 e determino o arquivamento provisório da 

presente execução fiscal, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Destaco que o arquivamento determinado não significa extinção do feito, 

nem importa em reconhecimento da quitação da dívida.

Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, arquivem-se os autos, 

oportunidade em que terá início a contagem da prescrição intercorrente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7553 Nr: 484-37.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela M. Esteves Torres, Angela Maria 

Esteves Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Helena Grings - 

OAB:8361/MT, Daniela Fernandes - OAB:5.991/MT, Elisabete 

Augusta de Oliveira - OAB:1761/RO, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT
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 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

Remetam-se os autos à parte exequente, nos termos da certidão de fl. 76.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26215 Nr: 1085-91.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SANCHEZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

Remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região, conforme determinado em 

decisão anterior.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.170 , via 

malote digital, para a Comarca de Nortelândia-MT .Código de 

rastreabilidade: 81120183409090.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22955 Nr: 848-28.2014.811.0094

 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): Cacilda Venezian da Silva Santos, Reginaldo 

da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT, Marcos Alexandre Belatti - OAB:197.127 SP

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a integralmente a decisão de fls. 114/118-verso.

Ciência ao MP.

Intime-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53654 Nr: 1420-68.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IZIDORO SEBASTIÃO 

BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, no valor de R$ 25,80 em favor da Oficial de 

Justiça Pâmella Daiane Meinerz, em conformidade com o requerimento a fl. 

34, bem como para proceder a novo recolhimento de diligência de Oficial 

de Justiça, para que seja intimado o Espólio de Izidorio Sebastião 

Breitenbach, na pessoa de Dirceu Luiz Dezem, atual cessionário dos bens 

do espólio, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000111-24.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LICIELI SILVA CAMARGO (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)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000111-24.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

LICIELI SILVA CAMARGO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO - MT0016250A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- MT0011065S-A Impulsiono estes autos para promover a intimação das 

partes, por seus procuradores, para comparecerem a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 03/07/2018 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: 1000113-91.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMAR BONISSONI - ME (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000113-91.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO SILVEIRA - MT0012584A-O 

REQUERIDO: ROSMAR BONISSONI - ME Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 03/07/2018 Hora: 14:00 , 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.: 63495 Nr: 310-35.2018.811.0085

 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
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 PARTE AUTORA: MARISTELA NATH NABAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS NEVES DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Trata-se de “Embargos de Terceiro”...RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais.DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita... Cite-se o embargado para contestar a ação, no prazo legal, 

consignando-se que não sendo contestado o pedido presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante.Junte-se 

cópia da presente decisão no feito em apenso para que seja suspenso até 

o julgamento desta causa.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33907 Nr: 179-46.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO, 

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO, FELIPE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:OAB/MT Nº 15857, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:OAB/MT Nº 3.735, LÚCIA DE 

SOUZA - OAB:20.024/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 

OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS JURADOS

O Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MMº Juiz de 

Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que foi procedido o sorteio dos vinte e cinco (25) Jurados que 

irão compor o Conselho de Sentença, para Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal Popular do Júri – Sessão JUNHO/2018, a realizar-se no dia 11 de 

junho de 2018, com início às 08h30min, nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores da Comarca de Terra Nova do Norte – MT, cujos 

nomes são os seguintes:

 1. SALVADOR EUGÊNIO NETO GERENTE DE PRODUÇÃO

2. NOELI MORESCO TECNICA DE ENFERMAGEM

3. PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA DO LAR

4. GENIEL GOULART DA SILVA ENCARREGADO

5. MARIO MANHAGUANHO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

6. PEDRO LAUDEMIR SILVÉRIO ASS. ADMINISTRATIVO

7. SONIA MORESCO DO LAR

8. LUCIMAR DOS SANTOS PROFESSORA

9. JOICE MARIA MORESCO PROFESSORA

10. FERNANDO MACHADO AUX. DE FATURAMENTO

11. SHEILA DAGHETTI PROFESSORA

12. MIRIAN OLIVEIRA AG. DE SERVIÇO DE TRÂNSITO

13. DIONICE RODRIGUES TOLEDO TAE-SECRETARIA

14. ALEX MOREIRA GERENTE ADMINISTRATIVO

15. ELENITA ROSA NUNES PROFESSORA

16. LAERCE RIBEIRO PALHANO ENC. DE CONTROLE

17. MARIA APARECIDA COSTA FERRAZ PROFESSORA

18. CELIO REGO SILVA BANCÁRIO

19. LUCIENE APARECIDA MACIEL TEC. ADMINISTRATIVA

20. SADIR SANAJOTTO EMPRESÁRIO

21. KEILE GESIANE DE ALMEIDA CAIXA

22. LUCIENE LECIA LUCCHETTI PROFESSORA

23. JOSIAS BARBOSA LEITE PROFESSOR

24. CLEONICE HUBNER FIDELEX GERENTE ADMINISTRATIVO

25. ALCEBIADES FRANCISCO LANZARINI OPERADOR DE MÁQUINAS

E, para que ninguém alegue ignorância mandou o MMº Juiz que se 

afixasse e publicasse em lugar público e de costume. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, 

aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezoito (04.06.2018).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33907 Nr: 179-46.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO, 

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO, FELIPE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:OAB/MT Nº 15857, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:OAB/MT Nº 3.735, LÚCIA DE 

SOUZA - OAB:20.024/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 

OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 EDITAL DE ESCALA DE PROCESSOS QUE ENTRARÃO EM JULGAMENTO 

NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE TERRA NOVA DO 

NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, DESIGNADA PARA O MÊS DE 

JUNHO DE 2018.

O Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MM Juiz de 

Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER a todos quanto interessar possam, especialmente o D. 

Representante do Ministério Público desta Comarca, ao(s) Réu(s) abaixo 

relacionado(s) e a seu(s) defensor(es), que foi(ram) designada(s) a(s) 

seguinte(s) data(s) para a REUNIÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI do mês de 

JUNHO DE 2018, de conformidade com o artigo 429 do Código de 

Processo Penal, sendo elaborada a lista e escala de processo(s) que 

entrará(ao) em julgamento que obedecerá a seguinte ordem:

11.06.2018 – às 08h30 – Processo nº 179-46.2007.811.0085, código: 

33907, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso move contra os 

acusados JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO, CLODOMIR DE SOUZA 

MACEDO e FELIPE DE ABREU, no incurso dos artigos 121, § 2º, inciso V, 

artigo 155, § 4º, inciso IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código 

Penal face das vítimas ARLINDO BATISTA DE OLIVEIRA E JOSÉ VICENTE 

HARTMANN, tendo como Defensores os advogados BRUNO EDUARDO 

HINTZ - OAB:OAB/MT Nº 15857, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:OAB/MT Nº 3.735, LÚCIA DE 

SOUZA - OAB:20.024/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 

OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, determinou o MMº Juiz de Direito que se expedisse a presente 

lista, que será afixada à Porta do Fórum. Dado e passado nesta cidade de 

Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos 04 de junho de 2018. Eu 

_______________________ (Aline Schorro) Gestora Judiciária, o digitei.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 499-13.2018.811.0085

 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: MARIANA DE SOUZA ZARTH, ERICA PATRICIA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente os autos, verifico que a parte autora requereu o 

benefício da justiça gratuita, no entanto, se limitou a comprovar quanto a 

sua hipossuficiência.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil/2015, emendar a inicial, 

juntando aos autos documentos hábeis, a demonstrar a miserabilidade 

alegada, como cópia autenticada da declaração de imposto de renda de 

isento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso o seguinte julgado:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
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JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 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. Quando o magistrado determina o 

recolhimento das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto 

determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito” (Ap 60640/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017) – grifo nosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte, 04 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63481 Nr: 306-95.2018.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA” formulado por Valdenira de Melo Rocha contra 

Raimundo Nonato Torres em favor da menor Nicoly Mahone Rocha.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 10/38.

 Os autos vieram conclusos.

Eis o relatório fundamental e decido.

De pronto, RECEBO a inicial e CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

Pois bem.

A guarda provisória encontra guarida no ordenamento jurídico, 

precisamente porque tal expediente tem por fim, no versando caso, 

atender a uma situação fática, consubstanciada na “guarda de fato” já 

exercida pela parte autora, situação essa devidamente descrita na inicial.

 Desta feita, antes de apreciar o pedido liminar, em respeito ao principio do 

menor interesse da criança e não haver perigo in reverso, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial na residência da autora, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostenta condições ao 

exercício da guarda perseguida, voltando os autos conclusos.

CITEM-SE as partes demandadas para, no prazo legal, apresentar 

resposta sob pena de revelia.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao MPE.

Terra Nova do Norte, 04 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52503 Nr: 1154-58.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 Processo nº 1154-58.2013.811.0085 (Código 52503)

Vistos.

Considerando os novos endereços apresentados pelo representante 

ministerial às fls. 170/173, designo o dia 31 de julho de 2018, às 15h10min, 

para a oitiva das testemunhas Simone Viana Lopes e Élio Machado.

Depreque-se a oitiva da testemunha Jorge Luiz Klemp, atentando-se para 

o novo endereço informado.

 Assinalo o prazo de 60 dias para cumprimento da missiva.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Terra Nova do Norte, 05 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-95.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO OMAR SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILVO BORTOLINI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 12 de julho de 2018, às 13h30min. no Fórum desta Comarca.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36498 Nr: 473-30.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Szablewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Certifico e dou fé que devidamente intimado (fls. 165), o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento do débito e/ou 

apresentar impugnação. Certifico igualmente que nos termos da legislação 

vigente impulsiono os presentes autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para querendo, manifestar-se, no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52458 Nr: 650-76.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Ante o exposto, estendendo a este feito a ordem de habeas corpus no 

HC nº 1004438-45.2018.8.11.0000, concedo ao acusado WILSON JESUS 

DA SILVA prisão domiciliar [art. 318, II, CPP] com a autorização de saída 

para tratamento médico necessário, a ser devidamente comunicada e 

comprovada a este juízo, c/c as medidas cautelares delineadas no art. 

319, I e IX do CPP.CONCLUSÃODIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos 

acima noticiados, narrando o cometimento de fato definido como crime (art. 

52 da LEP), DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de 

cumprimento da pena do reeducando, do semiaberto para o fechado, a 

teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.Caso haja prisão preventiva 

decretada em ação penal diversa, DETERMINO que o tempo de prisão seja 

computado para fins de cumprimento de pena neste executivo, 

independentemente de se tratar de regime prisional diverso.Expeça-se 

mandado de PRISÃO DOMICILIAR em desfavor do reeducando por 

intermédio do BNMP, que deverá ser encaminhado para 

cumprimento.Cumprido o mandado, conclusos para designação de 
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audiência de justificação.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62585 Nr: 1300-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJdS, JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO

 Vistos, etc.

1- Considerando a ordem de habeas corpus concedida em favor do 

acusado WILSON JESUS DA SILVA, expeça-se alvará para ingresso na 

prisão domiciliar, contendo as medidas cautelares fixadas pelo Eg. TJMT, 

devendo o acusado informar o endereço atualizado onde irá residir.

2- Trasladem-se as cópias do APF Código 62299 para estes autos.

3- Após, vista às partes para alegações finais.

Sentença

Dados do Processo: Processo: 91-46.2018.811.0077 Código: 63503 Vlr 

Causa: R$ 0,00 Tipo: Crime Espécie: Restituição de Coisas 

Apreendidas->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 Polo Ativo: MARILZA SÓLIS

 Polo Passivo: JUIZO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE-MT

 MARILZA SÓLIS (Requerente), Cpf: 01968563105, Rg: 1.606.544-1, 

Filiação: Ilda Cambara, data de nascimento: 20/12/1980, brasileiro(a), 

natural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, do lar, Endereço: Rua 02, 

Qd.02 e Ou Zona Rural, Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000 e MAURO PASCHOAL CREMA 

(Advogado do Autor), Cpf: 03374413161, OAB: 19499/O, Endereço: 

Endereço Não Informado, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, CEP: 78245000.

Vistos, etc. Trata-se de pedido incidental de restituição de coisa 

apreendida, formulado por MARILZA SÓLIS, por meio de advogado 

constituído, tendo como objeto o veículo GM-CHEVROLET/MONTANA LS, 

placa OAR-490, ano 2013, cor BRANCA. Conforme consta dos autos, o 

veículo supracitado foi apreendido por ocasião da instauração da portaria 

n°2/2018, na data de 11.01.2018, para apuração do delito de homicídio 

qualificado tentado, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 38 e 

portaria de fl. 32. Instada a se manifestar, o representante ministerial 

opinou pelo indeferimento do pedido, alegando que o objeto apreendido 

ainda interessa ao processo e ainda remanescem duvidas acerca da 

propriedade do veículo. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos, 

verifico que o pedido não merece deferimento. Sobre a restituição de 

coisas apreendidas, assim dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal: 

"Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo." O aludido dispositivo permite a manutenção do bem à 

disposição do Juízo enquanto interessar ao deslinde do feito. Na espécie, 

se observe que a apreensão do bem ainda interessa ao processo 

principal, vez que ainda resta diligencia a ser realizada pela autoridade 

policial, conforme se observa do ofício n° 32/2018/DP VILA BELA, oriundo 

da delegacia de polícia à fl. 72. Além disso, não há certeza quanto à 

propriedade do veículo, de molde a autorizar o reconhecimento de 

eventual direito líquido e certo da requerente à sua devolução. Como 

sabido, a transferência da propriedade de bens móveis se dá pela simples 

tradição e o fato de o veículo se encontrar registrado em nome da 

requerente não significa, necessariamente, que o bem a ela pertença, 

mormente em havendo notícias de que aludido bem pertence a outra 

pessoa, a qual estaria o negociando com um terceiro indivíduo. Portanto, 

havendo fundada dúvida acerca da titularidade da coisa apreendida, a 

qual depende de maior instrução probatória, às partes devem ser 

encaminhadas ao juízo cível, na esteira do disposto no artigo 120, § 4º, do 

CPP. Nesse sentido, é a jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. 

DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM PLEITEADO. REMESSA DOS 

AUTOS VARA CÍVEL. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 120 DO 

CPP. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1 - O incidente de restituição de 

coisa apreendida é matéria processual penal, devendo ser decidido na 

esfera criminal. 2- No caso de dúvidas acerca da propriedade da coisa, o 

juiz criminal deve indeferir o pedido, remetendo as partes ao juízo cível, 

quando deverão promover ação cível adequada para provar a propriedade 

alegada e não nos próprios autos do incidente. 3- Conflito julgado 

procedente, declarando competente o juiz da 7ª Vara Criminal para decidir 

o incidente. (TJ-MA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: CC 147752002 MA - 

Relator RAIMUNDO FREIRE CUTRIM. Julgamento, 31 de Outubro de 2003). 

(Grifos nosso). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE 

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DÚVIDA EXISTENTE QUANTO À 

PROPRIEDADE DO VEÍCULO PLEITEADO. DETERMINAÇÃO DE 

REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS. NÃO 

CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 120, § 4º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO SUSCITADO. I – O incidente de restituição de coisa apreendida é 

matéria processual penal, devendo ser decidido da esfera criminal. II – 

Havendo dúvidas acerca do verdadeiro proprietário do bem apreendido, 

as partes devem ser remetidas ao juízo cível, no termos do art. 120, § 4º, 

do Código de Processo Penal, quando deverão promover ação adequada 

para provar o direito alegado. IIII – Conflito de competência conhecido e 

provido para reconhecer da atribuição judicante do juízo suscitado. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, 

em conhecer do Conflito de Competência, e dar-lhe provimento, 

decretando competente o juízo suscitado, nos termos do voto do Relator, 

que faz parte desta decisão. Fortaleza, 9 de novembro de 2015. 

Presidente do Órgão Julgador Relator Procuradoria Geral de Justiça. 

(TJ-CE - Conflito de competência: CC 00012389020158060000 CE 

0001238-90.2015.8.06.0000, Orgão Julgador 3ª Câmara Cível. Relator 

FRANCISCO GLADYSON PONTES. Publicação, 09/11/2015). (Grifos 

nosso). Destarte, não vislumbrando o alegado direito líquido e certo da 

impetrante à devolução do bem, em razão da inarredável dúvida acerca da 

titularidade do veículo, bem como a requerente não apresentou provas 

eficazmente seguras comprovando a qualidade de legítima proprietária do 

veículo, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 06/15, devendo as partes 

solucionar a controvérsia no juízo cível, conforme dispõe o art. 120, § 4°, 

do Código de Processo Penal. Após, arquive-se o feito com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-21.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CESARI NIEMENS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000001-21.2018.8.11.0077. REQUERENTE: ANDRE CESARI 

NIEMENS LEAL REQUERIDO: OI S.A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Sem preliminares suscitadas passo à análise do 

mérito. Os pedidos do autor são procedentes em parte. 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. 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 
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fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

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). (destaquei e negritei). Numa 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. In casu, trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c liminar e reparação por danos 

morais promovida por Andre Cesari Niemens Leal em face de OI S/A 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a indenizar por 

danos morais em virtude de negativação indevida, e ainda que seja 

declarado a inexistência do debito, bem como do contrato nº 5047568837, 

pois alega que nada deve a Requerida, vez que o desconhece a dívida 

inclusa nos órgãos de proteção ao credito desde 02/12/2013, e ainda 

assim fora “alvo de protesto no banco de dados SCPC”, pugna pela 

inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a baixa da negativação 

liminarmente. A empresa reclamada nega as disposições, informa que não 

há irregularidade capaz de gerar qualquer tipo de dano moral à parte 

autora, que “a negativação reclamada pelo autor é decorrente da linha fixa 

65 3259-1649, ativada em 12/01/2013 e retirada em 12/11/2013 por falta 

de pagamento”, e assim “há faturas em aberto” referente aos meses 

04/05/06/07 de 2013 no total de R$ 394,62, conforme telas anexas à 

defesa. Infirma ainda que “a autora possui outras inscrições junto aos 

órgãos de proteção ao credito, sendo devedor contumaz”. Assim, aduz 

ser impossível a anulação dos débitos, pois houve a utilização dos 

serviços, e portanto, não há conduta ilícita, com a consecutiva inexistência 

de indenização por danos morais, e não inversão ao ônus probandi. 

Requereu ainda que em caso de condenação que os juros viessem a 

serem arbitrados “a partir da citação (art. 406 CC)”.O requerido anexou 

telas buscando comprovar sua tese defensiva. Denota-se que a empresa 

requerida cumpriu com sua obrigação de fazer, vez que retirou a restrição 

existente em nome da autora, fato que ensejou a presente demanda. 

Consta por tanto, às fls. 48 que a negativação não mais consta no rol dos 

órgãos de proteção ao credito. De noutro norte, o autor fez prova que 

houve a inscrição da restrição junto aos órgãos de proteção ao credito e 

que desconhece tal dívida. E em sede de Impugnação À Contestação o 

autor reafirma a inexistência do débito e reforçando o pedido de inversão 

ao ônus da prova, destaca que a requerida não juntou o contrato nº 

5047568837, conforme requerido na inicial, e assim não provou a ilicitude 

da negativação, pugnando ao final pela condenação por danos morais em 

atenção ao art. 5º, CF, art. 14 CDC e art. 927, CC. E ainda, em caso de 

condenação que os juros viessem a incidir a partir do evento danoso. Pois 

bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que embora faça 

menção na peça contestatória a existência de contrato, não juntou ao 

processo, não passando de mera conjectura defensiva. Ademais, a 

exibição do referido contrato fora objeto de petitório na exordial, mas a ré 

limitou-se a anexar telas, que ao meu ver são provas produzidas de forma 

unilateral, sendo insuficientes para o convencimento. No entanto, há prova 

nos autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no 

rol de maus pagadores, cuja inclusão deu-se em 02/12/2013, e que alega 

ter total desconhecimento da suposta dívida. No caso, considerando que a 

parte promovente nega a existência da obrigação que resultou na 

restrição, e ainda, considerando a inversão do ônus da prova ao presente 

caso, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Assim, pela ausência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Em se tratando do chamado moral presumido, como é o 

caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito 

de quem já havia quitado o debito, basta provar esse fato, não é 

necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de 

indenizar. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois houve 

ilicitude da sua parte, e o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se (REsp n. 1.059.663/MS, 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Portanto, restou-se comprovada a 

responsabilidade civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o 

prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, 

mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, 

tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, e CONDENO 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 da citação. Mantenho 

deferida os benefícios da justiça gratuita para eventual via recursal, já 

concedida em despacho inaugural. Declaro ainda, a INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO descrito na inicial, confirmando a liminar concedida. 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), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Transitada em julgado 

sem manifestação das partes, ao arquivo, com baixa. 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. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 01 

de Junho de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-31.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEITE RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000119-31.2017.8.11.0077. REQUERENTE: CARLA LEITE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Sem preliminares suscitadas passo à 

análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes em parte. 

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. 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. 

(destaquei e negritei). 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). (destaquei e negritei). 

Numa 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. In casu, trata-se de ação de indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela promovida por Carla Leite Ribeiro de Oliveira em face 

de Telefonica Brasil S/A requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada a indenizar por danos morais em virtude de negativação 

indevida, visto desconhecer tal cobrança que ensejou a restrição em seu 

nome, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos do CDC e a 

exclusão de qualquer debito entre as partes. A empresa reclamada nega 

as disposições, informa que houve a contratação dos serviços linha 

65999901585 conta 02301000034, já cancelada e que foi “primeiramente 

habilitada na modalidade pré-paga e posteriormente na modalidade pós 

paga pro requerimento do autor”; afirma que a autora “efetuou pagamento 

de diversas faturas enquanto a linha estava vigente”, mas teria deixado de 

pagar, ensejando a restrição. Aduz ainda, “que existe contrato e que o 

debito não fora quitado”. Ao final pugnou pela condenação da parte autora 

por litigância de má-fé, pois menciona às fls. 53: “a empresa demonstrou a 

existência de contrato legitimamente assinado entre as partes”, estando 

assim ausente o dano moral. Denota-se que a empresa requerida cumpriu 

com sua obrigação de fazer, vez que retirou a restrição existente em 

nome da autora, fato que ensejou a presente demanda. Consta por tanto, 

às fls. 36/37 que a negativação não mais consta no rol dos órgãos de 

proteção ao credito. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada 

verifico que embora faça menção na peça contestatória a existência de 

contrato licito pactuado e assinado entre as partes, não juntou ao 

processo, não passando de mera conjectura defensiva. Também não 

provou os “diversos pagamentos” que alegou terem sidos efetuados pela 

promovente. No entanto, há prova nos autos de que o nome da parte 

Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus pagadores, cuja 

inclusão deu-se em 01/09/2015, e que alega ter total desconhecimento da 

suposta dívida. Em se tratando do chamado moral presumido, como é o 

caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito 

de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é necessário 

comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. 

Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 
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de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, e CONDENO 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 este valor 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 da citação. Declaro ainda, a INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO descrito na inicial, confirmando assim a liminar deferida. 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), nos termos do art. 523, §1º, CPC. 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. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 01 

de Junho de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121821 Nr: 738-63.2018.811.0102

 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: IBDSR, GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, LUBNA PATRICIA LOPES DE SOUZA - OAB:24544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 738-63.2018.811.0102

Código n. 121821

Vistos, etc.

Trata-se de ação de homologação de acordo extrajudicial, ajuizada por 

IVONE BERENICE DOS SANTOS RAMOS e GILMAR MEYER, em favor do 

menor Lucas Ramos Meyer.

A petição inicial veio instruída com documentos de págs. 04/13.

Instado a manifestar-se o Ministério Público o fez à ref. 08, não se opondo 

a homologação do presente acordo.

 Os direitos do menor se encontram suficientemente preservados, razão 

pela qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de vontades realizado, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente ação, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença, o acordo de pág. 04/05 por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente do menor envolvido.

Sem custas, uma vez que os autores atuam sob o pálio da justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72231 Nr: 198-25.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS-M, KACS, JCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR OS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 110053 Nr: 539-12.2016.811.0102

 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: JOSÉ DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para, querendo, no prazo legal, apresentar 

os quesitos para a perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 116875 Nr: 1570-33.2017.811.0102

 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: JAINE APARECIDA RODRIGUES KEMPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154

 INTIMAR o advogado do requerido para, querendo, no prazo legal, 

apresentar os quesitos para a perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64660 Nr: 227-85.2006.811.0102
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CARLOS BUSCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ARMELINDO MUNARETTO JUNIOR, 

ERIVELTON MUNARETTO, EVERTON MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora , para no prazo legal , recolher as 

custas da carta precatória e pagar a diligência do oficial de justiça , na 

forma solicitada pela comarca de Lucas do Rio Verde , através do ofício 

juntado ás fls 231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121504 Nr: 574-98.2018.811.0102

 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: ALBIO ZOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SCHEFFLER, SILMIRO SCHEFFLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121504 Nr: 574-98.2018.811.0102

 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: ALBIO ZOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SCHEFFLER, SILMIRO SCHEFFLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da redesignação da Audiência 

de conciliação para o dia 15 de AGOSTO de 2018, às 09h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

AUTOR à audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 645-23.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DEPONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:3375-TO, RAIMUNDO 

NETO DA SILVA - OAB:8831-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Depositário RUDOLFO WICK, na pessoa de seus advogados 

NEVIO MANFIO, ANDREIA HECK FAXO e TIANE VIZZOTTO, do inteiro teor 

da decisão proferida nos autos, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme segue: " Vistos etc. Diante da manifestação do exequente 

à fl. 172/173, INTIME-SE derradeiramente o depositário fiel para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto as informações 

apresentadas pelo exequente, justificando-as, bem como para que 

apresente o bem em juízo, sob pena de multa em até 20% do valor 

atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material (artigo 161 c/c 774 do CPC). Decorrido o prazo, 

devidamente certificado, venham os autos conclusos. INTIME-SE. "

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 569-96.2006.811.0102

 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: MARIA EDITE MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI JANETE ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 Intimar Advogada da parte autora, para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da certidão do oficial de Justiça de fls. 82 dos autos, 

requerendo o que de direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 
 
 

4º PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA 
COMARCA DE POCONÉ-MT.  
 
EDITAL N.º 008/2016/DF 
 
De ordem da Exma. Dra. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 
Foro desta Comarca de Poconé Estado de Mato Grosso, torno público o Gabarito 
Definitivo da prova realizada no dia 10/04/16, em conformidade com o Edital nº 
014/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário 
da Justiça Eletrônico nº 8.813, em 17.06.2012 e Edital nº 003/2017/DF de 13.07.2016, 
deste Juízo: 
 

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DE ENSINO SUPERIOR 
 

Língua portuguesa Informática Conhecimento específico 
1 C 11 D 21 A 31 B 
2 A 12 A 22 B 32 A 
3 D 13 A 23 D 33 B 
4 B 14 B 24 C 34 D 
5 B 15 B 25 C 35 B 
6 D 16 A 26 B 36 A 
7 A 17 B 27 A 37 B 
8 D 18 B 28 D 38 C 
9 C 19 ANULADA 29 D 39 D 

10 C 20 A 30 D 40 B 
 

GABARITO PRELIMINAR DA PROVA DE ENSINO MÉDIO 
 

Língua portuguesa Informática Conhecimentos Gerais 
1 B 11 D 21 A 31 B 
2 D 12 A 22 D 32 D 
3 C 13 B 23 B 33 D 
4 B 14 A 24 B 34 D 
5 C 15 B 25 C 35 B 
6 A 16 B 26 A 36 C 
7 A 17 B 27 D 37 C 
8 D 18 ANULADA 28 B 38 A 
9 C 19 A 29 B 39 C 
10 C 20 A 30 B 40 D 

 

Tendo em vista a inconsistência constatada no presente certame, quanto às respostas da 
questão n. 19, existente nos cadernos de prova e cartões de nível superior, bem como à 
questão n. 18 de nível médio, DECLARA-SE nulas presentes questões dada as 
irregularidade constatadas. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 
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no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Poconé, 
Estado de Mato Grosso, em 05 de junho 2018. Eu,(Aroldo Júnior) Gestor Administrativo, 
que o digitei e assino. 

Kátia Rodrigues Oliveira 
Juíza de Direito - Diretora do Foro 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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